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305. 

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Ма-
кедонија, донесе 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА МИСИЈАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СОВЕТОТ 

НА ЕВРОПА  
Се поставува 
 

I 
Д-р Звонимир Јанкуловски, за вонреден и ополномош-

тен амбасадор на Република Македонија и постојан прет-
ставник на Мисијата на Република Македонија при Сове-
тот на Европа, со седиште во Стразбур. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој 
указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 

       Указ бр. 3   Претседател 
12 март 2002 година               на Република Македонија, 
          Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
306. 

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 
43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на 
РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и член 35 од Законот за Влада-
та на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати, така што највисоките производни цени да изне-
суваат и тоа:  

а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 15,957 
- МБ - 98                                                             до 16,798 
-  БМБ - 95                                                          до 17,047 
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
- Д - 1                                                                   до 16,392 
-  Д - 2                                                                   до 15,972 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                          до 17,153  
г) Мазут                                                 до 11,806 ден/кг. 

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вр-
шителите на дејност со личен труд што вршат промет на 
нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: 
претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени 
деривати, така што највисоките малопродажни цени да из-
нес аат и тоа: ув 

а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
- МБ - 86                                                               до 51,00 
- МБ - 98                                                               до 52,00 
-  БМБ - 95                                                            до 49,00 
б) Дизел гориво                                ден/лит. 
- Д - 1                                                                     до 37,00 
-  Д - 2                                                                     до 36,50 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                            до 27,00 
г) Масло за горење (мазут)              до 12,764 ден/кг.  
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и 

"в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката 
"г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците соглас-
но З конот изнесуваат и тоа: а 

а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
МБ - 86                                                                    24,500 
МБ - 98                                                                    24,500 
Б МБ - 95                                                                 21,729 
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
Д - 1                                                                         12,300 
Д  - 2                                                                         12,300 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
ек стра лесно (ЕЛ)                                                  3,136 
г)  Масло за горење (мазут)                     0,100 ден/кг. 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 
ден итар, а трошоците на прометот изнесуваат: /л 

а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
- МБ - 86                                                               до 2,00 
- МБ - 98                                                               до 2,00 
-  БМБ - 95                                                            до 2,00 
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
- Д - 1                                                                     до 2,00 
-  Д - 2                                                                     до 2,00 
 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                            до 2,00 
г) Масло за горење (мазут)                  до 0,25 ден/кг. 
 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа 

одлука, Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ 
од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско 
осигурување. 

 
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува од 00,01 часот на 20.03.2002 година. 
                                                              Заменик на 

Бр. 23-1445/1                    претседателот на Владата 
19 март 2002 година              на Република Македонија, 

     Скопје                             м-р Џевдет Насуфи, с.р. 



Стр. 2 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2002 
 
307. 

Врз основа на член 91 од Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Кирил Тодоровски се разрешува од должноста ди-

ректор на Заводот за вработување на Република Македо-
нија. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
     Бр. 17-1173/1       Претседател на Владата 
5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
308. 

Врз основа на член 91 од Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Заводот за вработување на Републи-

ка Македонија се именува Светлана Јакимовска, помош-
ник на директорот за правни и административни работи 
на овој завод. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
     Бр. 17-1174/1       Претседател на Владата 
5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
309. 

Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за земјо-
делство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СКОПЈЕ 

 
1. За заменик на директорот на Фондот за земјодел-

ство - Скопје се именува Фикрет Муртезани, советник во 
Одделението за координација на странска техничка по-
мош во Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
     Бр. 17-1214/1       Претседател на Владата 
5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

310. 
Врз основа на член 11 од Законот за Фондот за земјо-

делство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СКОПЈЕ  

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за земјо-
делство - Скопје се именуваат: 

1. д-р Елизабета Ангелова, директор на Управата за 
семе и семенски материјал во Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

2. Абдулмеџит Алити, директор на АД "1 Мај" - с. 
Драгоево, Штип. 

3. Наум Вељановски, раководител на Сектор за произ-
водство и трговија ЗПЗ "Напредок" - Скопје. 

4. д-р Родна Живковска, професор на Правниот факул-
тет во Скопје. 

5. Миле Јакимовски, државен советник во Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

6. Ванчо Каргов, државен секретар во Министерството 
за финансии. 

7. Шериф Мемети, раководител на Одделение во Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

8. Цветко Петрушевски, индивидуален земјоделец од 
Илинден - Скопје. 

9. Вељо Тантаров, индивидуален земјоделец од Нова-
ци. 

10. Стојмирка Тасевска, секретар на Секторот за земјо-
делие и прехранбена индустрија при Стопанската комора 
на Македонија. 

 
11. Ристо Трајков, индивидуален земјоделец од с. Доб-

рејци, Струмица. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
     Бр. 17-1215/1       Претседател на Владата 
5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
311. 

Врз основа на член 8 од Законот за слободни економ-
ски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
56/99, 41/2000 и 6/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛО-

БОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ-СКОПЈЕ  
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Дирекцијата за слободни економски зони-Скопје, се име-
нуваат: 

 
а) за претседател 
- Вера Пепелничка, државен советник во Министерс-

твото за економија; 
 
б) за членови 
- Зоран Балевски, државен советник во Министерство-

то за надворешни работи; 
- Вукељ Ваљдета, раководител на Одделение во Ми-

нистерството за труд и социјална политика; 
- Светлана Јаневска, државен советник во Министерс-

твото за финансии; 
- м-р Јове Кекеновски, државен секретар во Минис-

терството за животна средина и просторно планирање; 
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- Весна Огненовска, државен секретар во Министерс-
твото за транспорт и врски; 

- Сашко Станинов, директор на Агенцијата за развој и 
инвестиции. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр. 17-580/9                         Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
          Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
312. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претприја-
тија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5 март 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР  НА  ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА 

ВРАБОТЕНИТЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јав-

ното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт 
во сопственост на Република Македонија-Скопје од редот 
на вработените се разрешуваат: 

- Руди Албегов, 
- Стевчо Боев, 
- Гоце Петковски. 
 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост 
на Република Македонија-Скопје од редот на вработените 
се именуваат: 

- Михајло Бајо, раководител на СРЦ "Кале"-Скопје, 
- Драги Кесковски, раководител на Подружницата Ох-

рид, 
- Орце Тодоровски, раководител на Сектор за развој, 

маркетинг и комерцијални работи. 
 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр. 17-960/2                         Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
          Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
313. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претприја-
тија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5 март 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПА-

ТИШТА "МАКЕДОНИЈАПАТ"-СКОПЈЕ ОД РЕДОТ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ  

1. Васил Коцев се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и 
заштита на магистралните и регионалните патишта "Ма-
кедонијапат"-Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претприја-
тие за одржување и заштита на магистралните и регионал-
ните патишта "Македонијапат"-Скопје од редот на врабо-
тените се именува Тони Лазаров, раководител на Подруж-
ница-Штип. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
      Бр. 17-1005/2                       Претседател на Владата 
5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
           Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

314. 
Врз основа на член 26 од Законот за попис на населе-

нието, домаќинствата и становите во Република Македо-
нија, 2001 година ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 16/2001, 37/2001 и 70/2001), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5 март 2002 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ДР-
ЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА  

1. Дончо Герасимовски се разрешува од должноста 
член на Државната пописна комисија. 

2. За член на Државната пописна комисија се именува 
Васил Гаџовски, пратеник во Собранието на Република 
Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
      Бр. 17-1172/1                       Претседател на Владата 
5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
           Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
315. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 6 март 2002 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува Одлуката за условите и начинот за сер-
висирање на солидарен фонд на корисниците на пензија 
бр. 02-3690/1 донесена од Управниот одбор на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување на 13 јули 2001 годи-
на. 

 
2. Се става вон сила решението од 31 октомври 2001 

година со кое се запираат од извршување дејствијата озна-
чени во точката 1 од оваа одлука. 

 
3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по иници-
јативите на Здружението на инвалидите на трудот Штип; 
Михаил Протогеров, Александар Гарвански, Младен Ве-
селинов и Димитар Костадинов пензионери од Штип; 
Здружението на инвалиди на трудот Кичево; Здружението 
на инвалиди на трудот Гостивар; Здружението на инвали-
ди на трудот Струга; Благој Пендовски, Момчило Марко-
ски, Љубомир Ѓорѓиев и Димитрија Стојановски пензио-
нери од Велес; Благоја Стојчевски од Скопје; Здружение-
то на инвалиди на трудот Кочани; Сојузот на инвалиди на 
трудот на Република Македонија; Благој Гиновски, Киро 
Талевски, Панде Петковски, Танас Станковски, Никола 
Наумовски, Александар Марковски, Ѓорѓи Здравевски 
пензионери од Битола; Здружението на пензионери При-
леп; Перо Стојановски, Цветко Митревски и Спасе Кузма-
новски пензионери од Кавадарци; Александар Нешковски 
претседател на Здружението на пензионери на општина 
Центар од името на здруженија на пензионерите од Гази 
Баба, Кисела Вода, Карпош, Центар и Чаир и Здружението 
на инвалиди на трудот Охрид, со решение У. бр. 148/2001, 
153/2001 и 173/2001 поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа 
одлука бидејќи основано се постави прашањето за нејзи-
ната согласност со Уставот и со закон. 

5. Судот на седницата утврди дека оспорената одлука 
е донесена од Управниот одбор на Фондот за ПИО врз ос-
нова на член 163 став 1 точка 1 од ЗПИО на 13 јули 2001 
година. Согласно член 1 од оспорената одлука се уредува-
ат условите и начинот на сервисирање на солидарниот 
фонд на корисниците на пензија од страна на Фондот на 
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пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. 
Според членот 2 од Одлуката, во услови на постоење на 
солидарен фонд основан од асоцијациите на корисниците 
на пензија, асоцијациите на инвалидите на трудот, асоци-
јациите на корисниците на инвалидската пензија и други 
асоцијации на ниво на општини, фондот сервисирањето ќе 
го врши на единствен начин. Членот 3 од Одлуката уреду-
ва дека Фондот при исплатата на пензија од секој корис-
ник ќе врши задршка на единствен износ наменет за ис-
плата на потребните трошоци што ќе се утврди во одлуки-
те донесени од асоцијациите на корисниците на пензија од 
член 2 на оваа одлука, а во соработка со Координативното 
тело од член 5 на оваа одлука. Доколку корисникот на 
пензија не е согласен да му се врши задршка од пензијата 
за тоа писмено ќе го извести Фондот. Новите корисници 
на пензија согласноста за задршка од пензијата по писмен 
пат ќе ја дадат при поднесувањето на барањето за оствару-
вање право на пензија. Согласно членот 4 од Одлуката, 
собраните средства ќе се уплатуваат на посебна сметка од-
воена од редовното финансиско работење на Фондот со 
назнака "Средства за солидарен фонд на корисниците на 
пензија". Средствата од став 1 на овој член преку акреди-
тиви ќе бидат дозначувани до подрачните единици на 
Стручната служба на Фондот преку кои ќе се врши испла-
тат на погребните трошоци. Според членот 5 од Одлуката, 
за собраните и исплатените средства од солидарниот фонд 
и за други прашања во врска со сервисирањето на соли-
дарниот фонд, се врши надзор и контрола од посебно ко-
ординативно тело, составено од 5 члена и нивни замени-
ци, односно по еден претставник од асоцијациите на ко-
рисниците на пензија, МТСП и Фондот. Членот 6 од Од-
луката уредува дека дозначените, а неискористени сред-
ства за исплата на погребните трошоци за корисниците на 
пензија на денот на почетокот на примената на оваа Одлу-
ка, асоцијациите на корисниците на пензија, ќе ги повра-
тат на посебната сметка. Неизвршени обврски за испалат 
на погребните трошоци настанати пред примената на оваа 
Одлука ќе ги исплатат подрачните единици од средствата 
за солидарниот фонд на корисниците на пензија, со исклу-
чок на обврските настанати спрема брачните другари на 
корисниците на пензија. Според членот 7 од Одлуката, до 
донесување на одлуки за единствен износ на задршка од 
пензијата за солидарен фонд и до истекот на крајниот рок 
на склучени договори на асоцијациите на корисниците на 
пензија со осигурителните компании, Фондот задршката 
ќе ја врши според постојните одлуки и склучените догово-
ри. Според членот 8 од Одлуката, работите во врска со за-
дршките од пензиите на име членарина ќе ги сервисира 
Фондот под услови и начин што ќе се утврдат со договор 
со асоцијациите на корисниците на пензија. Со членот 9 
од Одлуката се овластува директорот на Фондот, да доне-
се упатство со кое ќе ги уреди сите конкретни прашања во 
врска со сервисирањето на Солидарниот фонд. Според 
член 10 од Одлуката, оваа Одлука стапува во сила по неј-
зиното донесување, а ќе се применува од 1.11.2001година. 

 
6. Согласно член 8 став 1 алинеи 3, 6 и 8 од Уставот, 

владеењето на правото, правната заштита на сопственоста 
и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста се те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република Ма-
кедонија. 

 
Членот 30 од Уставот го гарантира правото на сопс-

твеност. 
 
Според член 34 од Уставот, граѓаните имаат право на 

социјално осигурување утврдени со закон и со колективен 
договор. 

 
Членот 52 од Уставот утврдува дека законите и други-

те прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 
 
Според член 58 од Уставот, сопственоста и трудот се 

основа за управување и учество во одлучувањето. 
 
Согласно член 61 став 1 и 2 од Законот за здруженија-

та на граѓани и фондациите, Здруженијата и фондациите 
можат да стекнуваат предмети, парични средства и имот-
ни права Здруженијата на граѓани и фондациите средства-

та ги стекнуваат од членарина, прилози, донации, подаро-
ци и слично и со нив располагаат во согласност со стату-
тот и со закон. 

 
Член 62 од овој закон, изрично определува дека средс-

твата што здруженијата на граѓани и фондациите ги стек-
нуваат согласно членот 61 на овој закон се нивна сопстве-
ност. 

 
Според членот 63 од овој закон, со статутот на здру-

женијата на граѓани и фондациите се утврдува органот кој 
врши контрола на наменско користење и располагање со 
средствата и приходите на здруженијата на граѓани и фон-
дациите. Органот од ставот 1 на овој член е составен од 
членови, лица на здруженијата на граѓани и фондациите 
кои се избираат на начин предвиден со статутот. Секој 
член има право да бара да изврши увид во користењето на 
средствата и приходите на здруженијата на граѓани и фон-
дациите на начин утврден со статутот. 

 
Со Законот за пензиското и инвалидското осигурува-

ње се утврдени статусот, положбата и функцијата на Фон-
дот за пензиско и инвалидско осигурување. Фондот е по-
себен облик на организирање во кој се остваруваат права-
та и се обезбедуваат средства за пензиското и инвалидско-
то осигурување, а дејноста на Фондот е од јавен интерес. 

 
Орган на управување на Фондот е Управниот одбор. 
 
Надлежностите на Управниот одбор се таксативно 

наброени во членот 163 од Законот, според кој Управниот 
одбор на фондот: 1) донесува статут и други општи акти 
на Фондот; 2) донесува програма и план за работа; 3) ут-
врдува буџет и завршна сметка на фондот; 4) управува со 
средствата на Фондот; 4-а) се грижи за редовно уплатува-
ње на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување; 
5) одлучува за користење на средствата на Фондот; 6) се 
грижи за остварување на доброволно осигурување; 7) го 
следи остварувањето на меѓународните договори и меѓу-
државните спогодби од областа на пензиското и инвалид-
ското осигурување; 8) разгледува прашања, извештаи, ин-
формации и други материјали во врска со состојбите и 
проблемите од пензиското и инвалидското осигурување и 
други работи од надлежност на Фондот; 9) презема мерки 
за обезбедување и функционирање на информациониот 
систем на Фондот; 10) основа комисии и други работни 
дела и 11) одлучува за други работи утврдени со закон и 
Статутот на Фондот. 

 
Врз основа на наведените уставни одредби произлегу-

ва дека граѓаните имаат право на социјална сигурност и 
социјално осигурување утврдени со закон и со колективен 
договор. Доколку прибирањето на средства во солидарни-
от фонд кои служат за помош на семејствата во случај на 
смрт на осигуреникот се третира како еден вид социјална 
сигурност, потребно е како право да се утврди со закон 
или со колективен договор и со закон да се овласти Фон-
дот или друг орган да ги уредува прашањата за начинот на 
користење а ова право. Меѓутоа, правото или обврската за 
издвојување на средства за погребни трошоци како еден 
вид социјална помош не е предвидено со ниеден закон ни-
ту пак со колективен договор, туку за тоа одлучиле самите 
пензионери преку своите здруженија врз доброволна ос-
нова и за точно определени цели. Според тоа, Фондот ка-
ко парадржавен орган и здруженијата можат да влегуваат 
во облигационен однос во таксативно наброени услови за 
собирање на средствата и за начинот на нивното исплаќа-
ње. Значи неспорно е правото на фондот врз основа на до-
говор да врши и други работи. Меѓутоа, во овој случај не-
ма договорен однос меѓу фондот и пензионерите. Имено, 
при формирањето и функционирањето на солидарниот 
фонд, како ретко каде на друго место, јасно доаѓаат до из-
раз принципите на хуманоста, социјалната сигурност, вза-
емноста и солидарноста. Понатаму, со членот 10 од оспо-
рената Одлука е предвидено дека истата стапува во сила 
по нејзиното донесување, и ќе се применува од 1 ноември 
2001 година, што значи дека не е предвидено нејзино обја-
вување иако се однесува на неограничен број субјекти. 
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Поради тоа, Судот оцени дека оспорената одлука не е во 
согласност со членовите 8 став 1 алинеи 3 и 6, 30, 34 и 52 
од Уставот. 

 
Врз основа на наведените законски одредби, пак, про-

излегува дека овластувањата на Фондот и надлежностите 
на Управниот одбор на Фондот се уредени со Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување, од што е видно 
дека Управниот одбор нема надлежност да го уредува 
прашањето во врска со начинот и условите за распределба 
и користење на доброволно издвоените средства на пензи-
онерите. 

 
Правен основ за донесување на оспорената одлука е 

членот 163 став 1 точка 3 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување. Меѓутоа, оваа законска одредба 
го уредува прашањето за видот на актите што може да ги 
донесе Управниот одбор, од што произлегува дека е неос-
порно дека управниот одбор може да носи одлуки како 
општи акти на Фондот, но само за прашања во рамките на 
законски наведените надлежности.  

Фондот, може да одлучува и за други работи доколку 
се утврдени со закон и Статутот на Фондот. Меѓутоа, при-
бирањето на средства за покривање на погребните трошо-
ци не е регулирано со ниеден закон, а оспорената одлука 
не се повикува ниту на вакво овластување утврдено со 
Статутот на Фондот. 

Оттука, Судот оцени дека Управниот одбор ги прече-
корил своите законски утврдени надлежности, поради што 
оцени дека оспорената Одлука не е во согласност со наве-
дените законски одредби. 

 
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точките 1 и 2 од оваа одлука. 
 
8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-

телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
У. бр. 148/2001                            Претседател 
У. бр. 153/2001         на Уставниот суд на Република 
У. бр. 173/2001                             Македонија, 

  6 март 2002 година                  д-р Тодор Џунов, с.р. 
            Скопје 

___________ 
316. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 6 март 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Одлуката за измена и дополнување на 

Деталниот урбанистички план за дел од МЗ "Ѓорче Пет-
ров" (37), бр. 07-307/4, донесена од Советот на општина 
Ѓорче Петров на 21 март 2001 година ("Службен гласник 
на град Скопје" бр. 6/2001), во делот што се однесува на 
урбанистичката парцела 3.42. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на 
нејзиното објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на иници-
јатива на Јовица Јовевски од Скопје со Решение У. бр. 
199/2001 од 30 јануари 2002 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на делот од Одлуката 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за неговата согласност со член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот и со член 18 став 3 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање. 

4. Доносителот на оспорената одлука не достави одго-
вор на наводите содржани во решението за поведување на 
постапката. 

5. Судот на седницата утврди дека при јавната анкета 
по нацрт-Планот, која беше организирана од 27 јуни до 11 
јули 2000 година, беа изнесени забелешки од Томислав Јо-
вевски-татко на иницијаторот (на 10 јули 2000 година) кои 
се однесуваа на УП 3.42, меѓу кои и забелешката "барам 
мојата легално изградена гаража да се вцрта во новиот 
ДУП, а пристапот до градежната парцела 3.41 да е од дру-
га страна, особено што во нацрт-Планот наоколу се урба-
низираат сите диво изградени гаражи, па и гаражата на 
Душанка Димитровска (од 3.41-н.з.), иако таа не поседува 
возило". Во склоп на таа забелешка, Томислав Јовевски 
објасни дека на УП 3.42 "постои легално изграден граде-
жен објект (гаража)...", за што ги приложи и 14-те акти 
(решение за услови за градба, заверен проект,...), а ја об-
јасни и ја поткрепи со докази управната и управно-судска-
та постапка (видно од Анкетен лист бр. 27 и прилозите 
доставени со него до општината). 

 
Понатаму, Судот утврди дека во одговор на Анкетен 

лист бр. 27, поднесен од Јовевски Томислав, се наведува 
дека "забелешката се одбива бидејќи во текстуалниот дел 
на нацрт-Планот, во одредбите за спроведување на планот 
е регулирана оваа материја, а согласно Правилникот за 
стандарди и нормативи за планирање на просторот 
("Службен весник на РМ" бр. 11/97, 69/99 и 102/2000) зас-
новано на член 15 од Законот за изградба на инвестицио-
ни објекти ("Службен весник на РМ" бр. 15/90, 11/91, 
11/94, 18/99 и 25/99) и Правилникот за стандарди и норма-
тиви за планирање на просторот ("Службен весник на РМ" 
бр. 11/97, 69/99 и 102/2000)". 

 
Судот исто така утврди дека Правилникот објавен во 

"Службен весник на РМ" бр. 11/97 престанал да важи на 6 
ноември 1999 година со член 85 од Правилникот објавен 
во "Службен весник на РМ" бр. 69/99 (значи, не обврзувал 
во време на јавната анкета од 2000 година), како и дека 
Правилникот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
102/2000 влегол во сила после јавната анкета (односно на 
14 декември 2000 година), па и тој не обврзувал околу 
оваа јавна анкета. Во однос на Правилникот објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 69/99 и член 15 од Законот за 
изградба на инвестициони објекти, од образложението не 
може поблиску да се види зошто забелешката на Јовевски 
е неприфатлива. 

 
6. Според член 18 став 4 од Законот за просторно и ур-

банистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 4/96, 
8/96, 28/97, 18/99 и 53/2001) "Извештај за стручната рас-
права и јавната анкета за плановите од член 17 став 5 на 
овој закон, со образложение за неприфатените забелешки, 
изработува општината, односно градот Скопје". 

 
Со оглед на тоа што, во конкретниот случај, даденото 

образложение не ги дава јасно причините поради кои не е 
прифатена забелешката на граѓанинот, што е суштина на 
образложението, со што не му е дадена можност на граѓа-
нинот понатаму да се бори за својот правен интерес, Су-
дот утврди дека таквата постапка на донесување на Одлу-
ката во оспорениот дел-УП 3.42 не е во согласност со на-
ведената законска одредба, како и со член 8 став 1 алинеја 
3 од Уставот (владеење на правото). 

 
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 
 
8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-

телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У.бр. 199/2001               Претседател 
6 март 2002 година         на Уставниот суд на Република 
          Скопје                Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 
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317. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 6 март 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 36 точка 4 од Законот за угостител-

ската и туристичката дејност ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 23/95 и 33/00). 

 
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
3. Уставниот суд на Република Македонија по иници-

јатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У. бр. 
230/2001 од 26 декември 2001 година поведе постапка за 
оценување уставноста на член 36 точка 4 од Законот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави пра-
шањето за согласноста на оспорената одредба со одредби-
те на Уставот. 

 
4. Судот на седницата утврди дека според член 36 од 

Законот, туристичкиот водич мора да ги исполнува след-
ниве услови: 

 
1) да е државјанин на Република Македонија; 
 
2) да има живеалиште на територијата на Република 

Македонија; 
 
3) да не му е забрането вршење на дејноста на турис-

тички водич со правосилна судска пресуда или со реше-
ние за прекршок и 

4) да не е осудуван за кривично дело неовластено про-
изводство и пуштање во промет опојни дроги, посредува-
ње во вршење на проституција и производство и растура-
ње на порнографски списи. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 4 од Уставот, ос-
новните слободи и права на човекот и граѓанинот призна-
ти во меѓународното право и утврдени со Уставот, владее-
њето на правото и поделбата на државната власт на зако-
нодавна, извршна и судска, се едни од темелните вреднос-
ти на уставниот поредок на Република Македонија. 

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата независно 
од полот, расата, бојата на кожата, националното и соци-
јалното потекло, политичкото и верското уверување, 
имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уста-
вот и законите се еднакви. 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за 
казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата ви-
на не биде утврдена со правосилна судска одлука, а спо-
ред член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде каз-
нет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со 
закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не 
била предвидена казна. 

Со член 32 став 1 од Уставот се уредува дека секој има 
право на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбеденост за време на 
привремена невработеност, а според став 2 на овој член од 
Уставот, секому под еднакви услови му е достапно секое 
работно место. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата 
на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во 
случаи утврдени со Уставот. 

Согласно член 98 став 1 од Уставот, судската власт ја 
вршат судовите, а според став 2 од овој член на Уставот, 
судовите се самостојни и независни и судат врз основа на 
Уставот и законите и меѓународните договори ратифику-
вани во согласност со Уставот. 

Тргнувајќи од содржината на наведените уставни од-
редби, а имајќи ја предвид содржината на оспорената од-
редба на член 36 точка 4 од Законот, според која осудува-

носта на граѓанинот за одделни кривични дела е ограничу-
вачки фактор лицето да врши дејност на туристички во-
дич, по сила на самиот закон, а не како последица од кон-
кретна казна (забрана) што ја изрекол судот со правосилна 
судска одлука, според мислењето на Судот, со таквото ог-
раничување се повредува уставниот принцип на претпос-
тавена невиност и принципот на законитост во казнување-
то и се ограничува правото на работа. Имено, правните 
последици од осудата не можат да настапуваат автоматски 
по сила на законот, туку дека тоа може да се прави само 
со правосилна судска одлука, односно дека казнено-прав-
ниот однос се исцрпува на релацијата на казнивото дело и 
судски изречена казна за неговиот сторител и дека ната-
мошни последици од неговото извршување, односно од 
осудата за тоа дело кои се состојат во ограничување на 
правата на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа не е 
изрично утврдено со Уставот. Покрај тоа, со оспорената од-
редба се определуваат кривични дела кои во постојниот 
кривичен законик ги нема, односно попримиле друга содр-
жина и форма, така што одредбата е практично непримен-
лива по тој основ. 

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспорена-
та одредба на член 36 точка 4 од Законот не е во соглас-
ност со напред наведените одредби од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У.бр. 230/2001               Претседател 
6 март 2002 година         на Уставниот суд на Република 
          Скопје                Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
318. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 6 март 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 20 став 2 точка 3 од Законот за сте-

чај ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/97 
и 53/00). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по иници-
јатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У. бр. 
235/2001 од 9 јануари 2002 година поведе постапка за оце-
нување уставноста на член 20 став 2 точка 3 од Законот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за согласноста на оспорената одредба со од-
редбите на Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспорената 
одредба за стечаен управник може да биде именувано фи-
зичко лице под услов да не е осудувано за кривични дела 
што го прават неподобен за стечаен управник. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 4 од Уставот, ос-
новните слободи и права на човекот и граѓанинот призна-
ти во меѓународното право и утврдени со Уставот, владее-
њето на правото и поделбата на државната власт на зако-
нодавна, извршна и судска, се едни од темелните вреднос-
ти на уставниот поредок на Република Македонија.  

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за 
казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата ви-
на не биде утврдена со правосилна судска одлука, а спо-
ред член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде каз-
нет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со 
закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не 
била предвидена казна. 

Согласно член 23 од Уставот секој граѓанин има право 
да учествува во вршењето на јавни функции. 
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Со член 32 став 1 од Уставот се уредува дека секој има 
право на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбеденост за време на 
привремена невработеност, а според став 2 на овој член од 
Уставот, секому под еднакви услови му е достапно секое 
работно место. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата 
на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во 
случаи утврдени со Уставот. 

Согласно член 98 став 1 од Уставот, судската власт ја 
вршат судовите, а според став 2 од овој член на Уставот, 
судовите се самостојни и независни и судат врз основа на 
Уставот и законите и меѓународните договори ратифику-
вани во согласност со Уставот. 

 
Тргнувајќи од содржината на наведените уставни од-

редби, а имајќи ја предвид содржината на оспорената од-
редба на член 20 став 2 точка 3 од Законот, според која 
осудуваноста на граѓанинот за одделни кривични дела е 
ограничувачки фактор лицето да врши функција на стеча-
ен управник, по сила на самиот закон, а не како последица 
од конкретна казна (забрана) што ја изрекол судот со пра-
восилна судска одлука, според мислењето на Судот, со 
таквото ограничување се повредува уставниот принцип на 
претпоставена невиност и принципот на законитост во 
казнувањето и се ограничува правото на работа и учество 
во вршење на јавна функција. Имено, правните последици 
од осудата не можат да настапуваат автоматски по сила на 
законот, туку дека тоа може да се прави само со правосил-
на судска одлука, односно дека казнено-правниот однос се 
исцрпува на релацијата на казнивото дело и судски изре-
чена казна за неговиот сторител и дека натамошни после-
дици од неговото извршување, односно од осудата за тоа 
дело кои се состојат во ограничување на правата на граѓа-
ните не се допуштени, освен ако тоа не е изрично утврде-
но со Уставот. Покрај тоа, во оспорената одредба се пови-
кува на кривични дела што осудуваниот го правеле непо-
добен за стечаен управник, кои во постојниот кривичен 
законик ги нема, односно попримиле друга содржина и 
форма, така што одредбата е практично неприменлива по 
тој основ. 

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспорена-
та одредба на член 20 став 2 точка 3 од Законот не е во 
согласност со напред наведените одредби од Уставот. 

 
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 
 
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-

телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У.бр. 235/2001               Претседател 
6 март 2002 година         на Уставниот суд на Република 
          Скопје                Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 

 
___________ 

319. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 6 март 2002 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 5 став 2 алинеја 3 од Правилникот 

за формирање на испитна комисија и начинот за полагање 
на испит за стекнување звање стечаен управник ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 12/2001). 

 
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по иници-
јатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У. бр. 
237/2001 од 9 јануари 2002 година поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на одредбата од актот 
означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се 
постави прашањето за неговата согласност со Уставот и 
со Кривичниот законик. 

 
4. Судот на седницата утврди дека согласно член 5 

став 2 од Правилникот, со пријавата за полагање на испит 
за стекнување звање стечаен управник, меѓу другото, се 
бара да се приложи и уверение за неосудуваност. 

 
5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република Ма-

кедонија лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за 
невино се додека неговата вина не биде утврдена со пра-
восилна судска одлука. 

Според член 14 став 1, пак, никој не може да биде каз-
нет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со 
закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не 
била предвидена казна. 

Во член 106 став 5 од Кривичниот законик е предвиде-
но дека никој нема право да бара од граѓаните да поднесу-
ваат докази за својата осудуваност или неосудуваност. 

Според став 6 на овој член на граѓаните по нивно ба-
рање, може да им се дадат податоци за нивната осудува-
ност или неосудуваност само ако овие податоци им се 
потребни заради остварување на нивните права во стран-
ство. 

Од содржината на одредбата 13 и 14 од Уставот на Ре-
публика Македонија произлегува дека со нив се утврдени 
два принципа на казнено правниот однос, а тоа се прво де-
ка за извршеното казниво дело на сторителот може да му 
се изрече казна што како таква е утврдена со закон или со 
друг пропис и дека казната може да се изрече само со суд-
ска одлука. Според тоа, казнено правниот однос се исцр-
пува на релација казниво дело и судски изречена казна и 
дека натамошните последици од извршеното дело, однос-
но осуда на сторителот не се допуштени. 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека во конкрет-
ниов случај со оспорената одредба од Правилникот се вр-
ши ограничување на правата на граѓаните како последица 
од осуда или како последица на водење на истрага. 

 
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 
 
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-

телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У.бр. 237/2001               Претседател 
6 март 2002 година         на Уставниот суд на Република 
          Скопје                Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст е утвр-

дено дека во текстот на Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за пазарната инспекција ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 7/2002) е направена 
грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАК НОТ ЗА ПАЗАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА О 

Во членот 7 во новиот член 8-а став 2 по зборовите: 
"сопственик или" наместо зборот "сопственик" треба да 
стои зборот "сосопственик". 

 
      Бр. 10-584/2        Од Законодавно-правната комисија 
15 март 2002 година        на Собранието на Република 
          Скопје             Македонија 



Стр. 8 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2002 
 
Огласен дел 

 
С У Д С К И     О Г Л А С И  

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје преку судијата Лилја-
на Кацарска по правната работа на предлагачот Димитри-
евски Мирослав од Скопје, ул. "Антоние Грубишиќ" бр. 2, 
против противникот Дичев Иван од Скопје, сега со непоз-
ната адреса, за замена на согласност за изградба-реконс-
трукција на подпокрив на зграда која што се наоѓа на ул. 
"Антоние Грубишиќ" бр. 2 во Скопје, му постави привре-
мен застапник во оваа постапка согласно член 78 став 2 
точка 4 од ЗНП, адвокат Спасовска Љубица. 

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите 
права и должности на законски застапник кој ќе ги врши 
сé додека противникот или негов полномошник не се по-
јави пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ВПП. бр. 53/2001.
                             (6649)  

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
 
Пред овој суд се води спор за оспорување и утврдува-

ње на татковство по тужбата на малолетниот тужител Ле-
онард Рамадан застапуван од законскиот застапник мајка-
та Незакет Рамадан, против тужениот Герхард Марцини 
од Австрија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Герхард Марцини, со непознато 
место на живеење во Австрија, да се јави пред Основниот 
суд Скопје II - Скопје, да достави своја адреса или да оп-
редели полномошник. Во спротивно, доколку не се јави во 
рок од 30 дена ќе му биде определен привремен застап-
ник, кој ќе ги штити неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. П. бр. 
299/2002.                            (6342) 

___________  
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води пос-

тапка по тужбата на тужителот Демир Абазовски од с. Па-
кошево, Скопје сега со живеалиште во Германија, против 
тужената Јлдз Абазовска родена Јашарова од Велес сега 
со непозната адреса на живеење по основ развод на брак. 

Се повикува тужената Јлдз Абазовска од Велес со стан 
на ул. "Богдан Каракостев" бр. 127, сега со непознато мес-
то на живеење во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје или во 
тој рок да достави своја адреса или назначи свој полно-
мошник. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот нејзините интереси ќе ги застапува 
привремен старател од редот адвокатите, а поставен од 
Меѓуопштинскиот Центар за социјални работи на град 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П.бр. 
536/2002.              (6915) 

___________  
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, под О. бр. 

183/00 се расправа оставината на покојните Тодор и Љу-
бица Атанасовски поранешни од Скопје. 
Како еден од законските наследници на Љубица Атана-

совска се јавува и нејзиниот внук Александар Станојков-
ски по право на претставување преку покојната му мајка 
Десанка Станојковска сестра на покојната Љубица. На за-
конските наследници на покојната Љубица Атанасовска 
не им е позната адресата на живеење на учесникот Алек-
сандар Станојковски. 
Согласно член 162 од ЗВП се повикува наследникот 

Александар Станојковски да се јави во судот во рок од 1 
година сметано од денот на објавувањето на судскиот ог-
лас или пак во тој рок да ја достави адресата на живеење, 
а во спротивно по истекот од 1 година од објавувањето на 
огласот согласно член 125 од ЗН постапката за расправа-
ње на оставината ќе продолжи. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О.бр. 183/00. 
                            (7005) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, е заведен спор 
под III П. бр. 2423/01, а по тужбата на тужителите Ќемал 
Муслиу од Скопје, ул. "Серава" бр. 29-б и Исмет Мусли 
од Скопје ул. "Серава" бр. 45, против тужената Рамизе 
Имер од Скопје со непозната адреса на живеење, за утвр-
дување сопственост. Вредност 40.000,00 денари. 
Се повикува Рамизе Имер да се јави во Основниот суд 

Скопје II - Скопје во рок од 30 дена, сметано од денот на 
објавувањето на судскиот оглас, во истиот рок да ја доста-
ви својата адреса на живеење, а во спротивно, во смисла 
на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП, ќе и биде поставен 
привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините инте-
реси во спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. П.бр. 2423/01.   

            (7388) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
 
Пред Основниот суд Велес, во тек е постапката по пред-

лог од предлагачите Јордан Панов и Дивна Трајановска од 
Градско за прогласување на исчезнато лице, умрено и тоа 
Јордан Панов кој починал 1946 година и до ден денес не е 
јавено. 
Согласно член 79 од Законот за ВПП го даваме овој ог-

лас со кој се повикува исчезнатото лице Јордан Панов од 
Градско роден на 1.01.1900 година, со место на живеење 
во Градско како и секое друго лице кое има сознание и по-
датоци за неговиот живот и местото на живеење да се јави 
во Основниот суд Велес или на неговите внуци Јордан Па-
нов од Градско кој живее на ул. "ЈНА" бр. 28 и Дивна Тра-
јановска од Делчево која живее на ул. "Орце Николов" бр. 
10, во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија". 
Ако во утврдениот рок не се јави никој да даде основни 

податоци за исчезнатото лице Јорда Панов од Градско, ис-
тото ќе биде прогласено за умрено. 
Од Основниот суд во Велес, ВПП.бр. 56/2001. 
                              (7038) 

___________ 
 
Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 1052/01 заве-

ден по тужба на малолетните тужители Елена и Марко 
Јовчевски, застапувани од законската застапничка - нивна-
та мајка Марионка Христова од Велес против тужениот 
Борче Јовчевски од Велес сега со непозната адреса на жи-
веење и престојување, за зголемување на издршка, вред-
ност на спорот 20.000,00 денари, за привремен застапник 
на тужениот се одредува Валентина Перчинковска - Стоја-
нова стручен, соработник при овој суд согласно со член 78 
став 2 точка 4 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и должнос-

ти на законски застапник по споменатиот предмет се доде-
ка тужениот или негов полномошник не се појави пред су-
дот односно додека органот за старателство не го извести 
судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1052/01.  
                            (7282) 

 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води спор со ос-

нов исполнување на договор по тужбата на тужителот Ра-
мадани Јакупа Ејуп од с. Градец, гостиварско, против ту-
жените Илјази Ќемал Весел, Илми и Бесим сите од с. Ѓур-
ѓевиште, гостиварско и тужениот Сулејмани Бејтула од с. 
Градец, гостиварско. Вредноста на спорот е 35.000 ДЕМ, 
заведен е граѓанскиот предмет П. бр. 445/2000 година. 

 
Па како четврто тужениот Сулејмани Бејтула од с. 

Градец, гостиварско од вратени судски покани со конста-
тација дека е на привремена работа во странство, Р. Авс-
трија, без да се означи неговата точна адреса, судот извле-
кол констатација дека Бејтула е со непозната адреса во 
странство. 

 
Се повикува тужениот Сулејмани Бејтула од с. Градец, 

моментално со непозната адреса во Австрија, во рок од 30 
дена да го извести судот за неговата точна адреса и овлас-
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ти полномошник кој ќе го застапува во постапката. Во 
спротивно судот ќе им постави по службена должност 
привремен застапник од редовите на адвокатите од Гости-
вар. За привремен застапник се поставува адвокатот Реџе-
пи Бесим од Гостивар, да го застапува тужениот и да ги 
штити неговите права во постапката. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 445/2000. 
                                                           (6905) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска 

постапка по тужба на тужителот Абдиу Јакуп Сафет од с. 
Балиндол - Гостиварско, против тужената Шнејдер Ната-
лија од Хамбург, СР Германија, основ развод на брак, 
вредност неопределена. 

 
На тужената Шнејдер Наталија сега со непозната адреса 

на живеалиште и престојувалиште и се поставува привре-
мен застапник адвокатот Неџат Мемеди од Гостивар, кој ќе 
ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзин 
полномошник, или застапник не се јави на главната расправа 
пред овој суд, односно се додека органот за старателство не и 
постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 165/2002. 
                          (7280) 

___________ 
 
Пред овој суд по тужба на тужителот Реџепи Сакип од с. 

Добридол-Гостиварско, против тужениот Фидани Сабит од с. 
Добридол и Фидани Реџеп со непозната адреса во градот Ма-
рибор - Република Словенија, основ - утврдување право на 
сопственост, вредност на спорот 40.000,00 денари, заведен е 
предмет П. бр. 217/2002 година. 
Бидејки второтужениот Фидан Сабита Реџеп, е со не-

позната адреса во градот Марибор - Република Словенија, 
по предлог на адвокатот Шефајет Хајдари, на истиот да 
му се постави привремен застапник, се повикува тужениот 
Реџеп да се јави пред Основниот суд во Гостивар, овласти 
полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси 
во постапката или во спротивно во рок од 30 дена судот ќе 
му постави привремен застапник по службена должност, 
за да ги штити правата и интересите на тужениот во пос-
тапката. 
Како привремен застапник, судот по службена дол-

жност ќе му го постави, од редовите на адвокатите и тоа 
адвокатот Елези Таип од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 217/2001. 
                          (7278) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 

 
Пред овој суд е заведен спор за наплата на долг по 

тужбата на тужителот ЗЗ "Слога" с. Ињево-Радовиш, про-
тив тужениот Ангел Камчев, ул. "Марксова" бр. 42, Него-
тино. 

 
Се повикува тужениот Ангел Камчев да се јави во овој 

суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во ис-
тиот рок да ја достави сегашната адреса. Доколку не се ја-
ви во определениот рок, ќе му биде поставен привремен 
застапник, кој ќе ги штити неговите интереси до окончу-
вањето на постапката или до неговото влегување во судот. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 354/2000. 
                                                           (6651) 

___________  
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во граѓан-

скиот предмет по заведена тужба од тужителот Дрваров 
Камче, од Кавадарци, против тужената Дрварова Плема, 
со непознато место на живеење, за развод на брак, соглас-
но член 78 став 4 од ЗПП за привремен застапник на туже-
ната Плема Дрварова, се определува Костов Ќиро, адвокат 
од Кавадарци, кој како привремен застапник ќе ја застапу-
ва тужената се додека истата или нејзин полномошник не 
се јават во судот за да ги преземат дејствијата. 
Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр. 7/2002.  
                           (7281) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
 
Пред овој суд се води спор за неосновано збогатување 

по тужбата на тужителите Трифун Филипов од с. Блатец и 
Зоран Филипов од Кочани, ул. "М. Тито" бр. 21-3/4, заста-
пувани од адвокатот Ацо Арсовски од Кочани, против ту-
жениот Даниел Кукушев од Кочани, ул. "Димитар Вла-
хов" бр. 35. Вредноста на спорот е 109.995,00 денари. 

Тужениот се наоѓа во странство со непозната адреса 
на престојување, па се повикува во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас да се јави во судот или да определи 
свој полномошник за застапување на неговите права и ин-
тереси во постапката. 

За привремен застапник на тужениот се назначува 
Силвана Мишева, стручен соработник во Основното јавно 
обвинителство во Кочани, која ќе ги застапува интересите 
на тужениот во постапката сé додека тој или негов полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Центарот 
за социјална работа не го извести судот дека назначил ста-
рател. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 8/2001.   (6899) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Кочани се води спор за регрес 

по тужбата на тужителот АД за осигурување "Вардар"-
Скопје, против тужениот Станко Крстев од Кочани, со не-
позната адреса. Вредноста на спорот е 25.814,00 денари. 

Се повикува тужениот Станко Крстев од Кочани, сега 
со непозната адреса во Италија да се јави во Основниот 
суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги 
штити неговите права и интереси во рок од 8 дена од де-
нот на објавувањето на огласот. Доколку не го стори тоа, 
ќе му биде поставен привремен застапник Сузана Спасо-
ва, стручен соработник во Основниот суд во Кочани, 
дипл. правник со положен правосуден испит, која ќе ги 
штити неговите права и интереси до правосилното окон-
чување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 216/1998.   
                                                                                   (6900) 

___________ 
 
Пред овој суд е во тек извршна постапка за наплата на 

долг по предлог на извршување на доверителот Зоран Зла-
тев, ул. "Вера Циривири" бр. 6/10 од Штип, против дол-
жникот Борис Николов, ул. "Стефка Тасева" бр. 41, Коча-
ни. 

Се повикува должникот Борис Николов од Кочани да 
се јави во Основниот суд во Кочани во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави 
сегашната адреса на живеење. Доколку должникот не се 
јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден прив-
ремен старател согласно член 78 од ЗПП, кој ќе го заста-
пува неговиот интерес пред судот до окончување на пос-
тапката или до негово појавување пред судот. 

Од Основниот суд во Кочани.                            (6417) 
 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
 
Хавире Муслија од Куманово, со стан на ул. "Христијан 

Карпош" бр. 10, која како полномошник ја застапува Мом-
чило Доцевски, адвокат од Куманово, за физичка делба на 
заеднички недвижен имот, против противникот Фејзула 
Муслија од Куманово, ул. "Христијан Карпош" бр. 10, се-
га на времена работа во Германија, со непозната адреса. 

 
Бидејќи адресата на противникот е непозната се повику-

ва во рок од еден месец од објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" да се јави или да определи свој 
застапник, а во спротивно, судот по службена должност ќе 
одреди времен застапник Лидија Велиновска, адвокат од 
Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, ВПП.бр. 79/94.   
                                           (7036) 



Стр. 10 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2002 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
 
Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански 

суд и тоа судијата Ристо Спасов како поединец, постапу-
вајќи по тужбата на тужителот Коте Трајков од с. Босило-
во, против тужениот Васил Руменовски од с. Петралинци, 
за сопственост. Вредност на спорот 10.000 денари. 
За привремен застапник на тужениот Васил Руменовски 

од с. Петралинци, сега со непознато место на живеење, а 
за застапување во предметот на Основниот суд Струмица, 
П. бр. 2150/01 за сопственост, со вредност на спорот 
10.000 денари се назначува - Лорета Абрашева стручен со-
работник во Основниот суд Струмица. 
Привремениот застапник да ги застапува интересите на 

тужениот согласно член 79 од ЗПП, со сите права се до 
појавување на тужениот или негов полномошник пред 
овој суд. 
Се повикува тужениот Васил Руменовски да се јави во 

овој суд во рок од 15 петнаесет дена по објавувањето на 
огласот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 2150/01. 
                            (7039) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужбата и 

барањето на Китанов Киро од с. Смолари, за привремен 
застапник на тужениот Динев Асен од с. Дабиља бр. 42, 
сега со непозната адреса, по предметот П. бр. 829/98 по 
тужбата на тужителот Китанов Киро од с. Смолари, а за 
наплата на долг, се назначува Тони Делев, стручен сора-
ботник при Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот се 

додека тужениот не се појави пред судот или не постави 
полномошник.  
Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица,П.бр. 829/98. 
                         (7331) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужбата и 

барањето на Златанов Методија од с. Смолари, за привре-
мен застапник на тужениот Динев Асен од с. Дабиља бр. 
42, сега со непозната адреса, по предметот П. бр. 830/98 
по тужбата на тужителот Златанов Методија од с. Смола-
ри, а за наплата на долг, се назначува Тони Делев, стручен 
соработник при Основниот суд во Струмица. 

 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот се 

додека тужениот не се појави пред судот или не постави 
полномошник.  
Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица,П.бр. 830/98. 

                         (7332) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка  за 

исполнување на договор по тужбата на тужителот Јакупи 
Фејзула и др. од с. Слатина, против тужениот Апостолов-
ски Димчев Ѓоре од с. Брезно, сега со непозната адреса во 
Белград. 

 
Бидејќи тужениот Апостоловски Димчев Ѓоре е со  не-

позната адреса, се повикува во рок од 15 дена од објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во 
судот или да одреди свој полномошник. По истекот на 
овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен стара-
тел преку Центарот за социјална работа -Тетово, кој ќе ги 
застапува неговите интереси се до окончување на постап-
ката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 116/2002.    
                                                                                   (6325) 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка по 
тужба на тужителот Исамидин Билали од Тетово, против 
тужената Билали Саније од Нови Пазар СРЈ, со непозната 
адреса, за развод на брак. 
Се повикува тужената Билали Саније родена Бајровиќ 

од Нови Пазар - СРЈ со непозната адреса да во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот се јави во Основниот суд 
Тетово или да постави - овласти свој полномошник, во 
спротивно судот преку Центарот за социјална работа Те-
тово ќе и постави времен старател кој ќе ги штити нејзи-
ните права и интереси до правосилното решавање на спо-
рот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1351/2000. 
                          (7279) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка по 

тужба на Бехије Исљами од с. Моране Скопско, против 
тужениот Шериф Османи од с. Гургурница - Тетовско, се-
га со непозната адреса во странство, за развод на брак. Се 
повикува тужениот со непозната адреса во странство да во 
рок од 30 дена по објавување на огласот се јави во Основ-
ниот суд Тетово или да овласти свој полномошник, во 
спротивно, судот преку Центарот за социјална работа Те-
тово ќе му постави времен старател кој ќе ги штити него-
вите права и интереси до правосилното завршување на 
спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 509/2001. 
                          (7283) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка по туж-

ба на тужителот Зибери Михтар од Тетово, против тужена-
та Ацевска Костова Гена од Тетово, а сега со непозната ад-
реса во Белград, СРЈ поради сопственост. 
Бидејки тужената е со непозната адреса за истата да би-

де објавен оглас во "Службен весник на РМ" да во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот се јави во судот или да 
одреди свој полномошник, а по протекот на истиот рок на 
истата ќе и биде поставен времен старател преку Центарот 
за социјална работа Тетово кој ќе ги застапува нејзините 
интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 186/2002. 
                         (7328) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД 
Основниот суд во Охрид, објавува дека се води пос-

тапка по предлогот на предлагачот Димчо Коруноски од 
Охрид, за докажување на смртта на Илија Јованов. Во 
предлогот се наведени податоци дека Илија Јованов бил 
роден на 15.07.1906 година, а починал на ден 15.05.1980 
година. 

Се повикува Илија Јованов доколку е жив и секој друг 
што знае за неговиот живот, да се јави во Основниот суд 
во Охрид, во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на 
овој оглас, со наведување на податоци за животот или 
смртта на наведеното лице. 

По истекот на наведениот рок, ќе биде донесено реше-
ние за утврдување на настанатата смрт на наведеното ли-
це.  

Од Основниот суд во Охрид, ВПП. бр. 136/2001.    
                                                                                   (6702) 

__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 1567/2000 од 01.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 0208210?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар престанокот со работа на Друштвото за инжене-
ринг, производство, трговија и услуги увоз-извоз БОБАН-
КОМЕРЦ-Слагица ДООЕЛ-Скопје, с. Ракотинци, ул. "3" 
бр. 21. 

Престанок (бришење) од судскиот регистар на Друш-
твото за инженеринг, производство, трговија и услуги 
увоз-извоз БОБАН-КОМЕРЦ-Слагица ДООЕЛ-Скопје, с. 
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Ракотинци, ул. "3" бр. 21, кое е заведено во регистарскиот 
суд, основано во Основниот суд Скопје I - Скопје, под ре-
гистарска влошка бр. 02028210?-8-09-000, Трег. бр. 
7800/1999. Престанокот на друштвото е од 30.05.2000 го-
дина. Основачки влог во износ од 195.500,00 денари, од-
носно 6.307 ДЕМ кои се прикажани во предмети. Содруж-
никот, односно основачката си ги повлекува. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1567/2000.                                                                 (6832) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3414/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041998?-3-09-000, ја запиша во трговскиот  
регистар промената на фирмата на Друштвото за 
телекомуникациски услуги ГЛОБАЛКОМ  ДОО експорт - 
импорт Скопје ул. "Ленинова" бр. 73/1 Скопје. 

 
Новиот назив на друштвото гласи: Друштво за телеко-

муникациски услуги ГЛОБАЛКОМ  ДОО  експорт Скопје, 
ул. "Ленинова" бр. 73/1 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје, I - Скопје П.Трег. бр. 
3414/2001.                                                                         (919) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 2877/2001.од 12.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02024020?-8-09-000 ја запиша во трговскиот  
регистар промената на управител на Друштвото за 
градежништво, трговија на големо и мало увоз- извоз 
Леснина Инженеринг, Леснина, ДООЕЛ, Скопје ул. " III 
Македонска ударна бригада" - бб. Скопје. 

 
Се брише досегашниот управител  Андев Лазо, а се 

запишува новиот управител Трендафилов Михаил. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 

2877/2001.                                                                        (921) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2876/2001 од 20.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02024104?-8-03-000, ја запиша во трговскиот  
регистар промената на лицето на Друштвото за 
производство, промет и услуги на големо и мало увоз-
извоз МИТ 1111, Мит Кори, ДООЕЛ, Скопје,  ул. "III 
Македонска ударна бригада" бб. Скопје. 

 
Се брише Трендафилов Михаил, а се запишува Андев 

Лазо. 
 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 

2876/2001.                                                                         (922) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 398/2001 од 4.12.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 1-69817-0-0-03, го запиша во судскиот   регистар 
проширувањето на дејноста на  Штедилницата "ФУЛМ" 
ДОО Скопје, Филијала ЈСП Скопје, бул. "Александар 
Македонски" бр. 10. Скопје. 

 
Во внатрешен промет се проширува дејноста 65.12/3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје Срег. бр. 

398/2001.                                                                           (923) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3416/01 од 6.12.2001 година, во регистарската влошка 
бр.02004708?-3-01-000, ја запиша во трговскиот  регистар 
промената на фирмата, основачи и конверзија на 
Друштвото за трговија и услуги СИТКО Антонио ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 3а лок. 36. Скопје. 

 
Новиот назив гласи: Друштво за трговија и услуги 

СИТКО  Антонио ДООЕЛ  Скопје ул. "Никола Парапу-
нов" бр.3а лок. 36,  Скопје. 

Истапува содружникот: Костовски Сашо од Скопје, 
ул. "Разловачко востание" бр. 16/5. 

Се врши конверзија на ДЕМ во ЕВРА. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 

3416/01.                                                                            (924) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3484/01 од 3.12.2001 година, во регистарската влошка 
бр.02019674?-8-03-000, ја запиша во трговскиот  регистар 
промената на управител и конверзија на Друштвото за 
производство, промет и услуги БЛАНАР Блажо ДООЕЛ 
експорт импорт ул. "Лука  Геров" бр. 15/16. Ѓорче Петров. 

Се брише Блажо Петковски, се запушува Јоле Манаси-
евски, како управител. 

Се врши конверзија на ДЕМ во ЕУР на Друштво  
БЛАНАР. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 
3484/01.                                                                             (925) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3519/2001 од 30.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02036543?-3-09-000, ја запиша во трговскиот  
регистар промената на  управител на Друштвото за 
производство, промет, услуги и градежништво ВИВЕТ 
ДОО експорт- импорт бул." Кузман  Јосифовски  Питу" 
бр.28а подрум локал 30 Скопје. 

Се брише Билјана Трајкова-управител со неограниче-
ни овластувања. 

 
Се запишува Киро Ристески-управител со неограниче-

ни овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 

3519/2001.                                                                         (926) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3701/2001 од 7.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02031281?-8-01-000, ја запиша во трговскиот  
регистар промената на фирма, седиште и содружник на 
Друштвото за  транспорт, внатрешен и надворешен 
промет ЕТРО ОИЛ ГМБХ, Делчо ДООЕЛ Скопје, ул. 
"11Октомври" бр. 36. Скопје. 

Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гласи: 
Друштво за транспорт, внатрешен и надворешен промет 
ЕТРО ОИЛ  ГМБХ ДООЕЛ Скопје, ул. "Браќа 
Кошулчеви" бр. 1 Скопје. 

 
Од 26.11.2001 година од друштвото истапува Лазаров-

ски Делчо од Скопје, а пристапува Даниела Лазаровска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 

3701/2001.                                                                         (927) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3946/2001 од 13.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02012448?-8-01-000, го  запиша во трговскиот  
регистар проширувањето  на дејноста и конверзија на 
главница во евро на Производно и трговско друштво 
ЧАРЛИ Аќиф ДООЕЛ експорт- импорт Тетово, ул. 
"Илинденска" бр.175 - Тетово. 

 
Конверзија на основната главница  во евро. 
 
Дејноста се проширува со: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 

50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 
3946/2001                                                                          (928) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 1571/2001 од 14.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02039675?-8-01-000, го запиша во трговскиот  
регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за трговија, транспорт, туризам и услуги 
"АЛЕКСАНДАР-С" ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. 
"Борис Кидрич" бр. 33. 

 
Се зголемува основната главница за износ од 

372.000,00 во основно средство што ги вложува содруж-
никот Снежана Јовановска, со што сега основната главни-
ца изнесува 533.600,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 
1571/2001.                                                                         (929) 
__________________________________________________ 

 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Згф. бр. 4/2002 

од 25.02.2002 година, во судскиот регистар на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша основањето на Здруже-
нието на граѓани Центар за визуелна уметност "Визант"-
Прилеп. 

Основни цели и задачи на здружението се: развивање 
и остварување на граѓанските права и слободи на граѓани-
те на Република Македонија, поттикнување на слободната 
творечка мисла, пред сé кај младиот човек во сите облас-
ти, поттикнување прашања од пошироко општествено зна-
чење, сврзани со меѓуетничките односи и толеранција, 
дејствување директно или индиректно врз намалувањето и 
отстранувањето на сите социопатолошки појави и девија-
ции, како што се: алкохолизмот, наркоманијата, проститу-
цијата, малолетничката деликвенција и криминалот од се-
каков вид, пред сé кај младиот човек, соработка со орга-
низации, институции и здруженија од хуманитарен, нау-
чен, културен, образовен и спортски карактер. 

Седиштето на здружението е во Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Златко Крстески од Прилеп, ул. "Димо На-
редникот" бр. 58. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 4/2002. 
            (7041)               

___________ 
        

Основни цели и задачи на здружението се: заедничка 
грижа за подобрување на здравствената состојба на заболе-
ните од кардиоваскуларни болести, информирање за новите 
научни и практични достигнувања во лекувањето на овие 
болести, преземање на заеднички иницијативи за заштита 
на болните од овие болести кај соодветни институции, овоз-
можување услови за обезбедување, односно препораки за 
начинот на користење храна и пијалаци-напитоци што се 
корисни или штетни за кардиоваскуларните болести и слич-
но, собирање и организирање на своите членови, работа на 
одржување и подобрување на здравствената состојба на 
болните од овие болести, развивање на меѓусебно пријател-
ство, соработка и давање на помош од стручните лица (со-
одветен медицински кадар), донесување планови и програ-
ма за работа, насочување на активностите на своите члено-
ви и допринесување за афирмација на креативноста, орга-
низирање на рекреативни активности за членовите и други-
те заинтересирани граѓани со помош на стручни лица и да-
вање на стручни совети за исхрана и избегнување на ризик 
фактори. 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Згф. бр. 5/2002 

од 28.02.2002 година, во судскиот регистар на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружени-
ето на граѓани за хуманитарни, социјални и други дејности 
"Хендикеп оф пипл"-Прилеп. 

Основни цели и задачи на здружението се: дружење на 
граѓаните меѓу себе и развивање на заедничкото живеење 
на народите и народностите, развој на демократијата, де-
мократските процеси и граѓанското општество во Репуб-
лика Македонија, развој на меѓународната соработка на 
младите, вклучување во и организирање на хуманитарни 
активности, развивање на креативни и лидерски способ-
ности кај младите, испитување на погледите на светот на 
младите, вредностите, реафирмација на свесниот и одго-
ворен начин на живеење, едукација и развој на свеста на 
младите за злото, пороците на денешнината (за дрогата, 
алкохолот, сидата и др.), запознавање на младите со ин-
форматичката технологија и оспособување за нејзино ко-
ристење и други истражувачко-апликативна работа и 
вклучување на членовите на здружението во истражувач-
ки проекти, летни школи, семинари и слично, во областа 
на заштитата на животната средина и природата, инфор-
матичката технологија, спортот и друго, организирање 
симпозиуми, стручни советувања, тркалезни маси, преда-
вања, изложби, презентации и други активности и мани-
фестации од јавен карактер, кои ќе придонесат за решава-
ње на проблемите од областите со кои се занимава здру-
жението и други. 

Седиштето на здружението е во Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Дејан Ѓорчески од Прилеп, ул. "Кумровец" 
бр. 10. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 5/2002. 
            (7042)                       

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. 

Згф. бр. 10/2002 од 26.02.2002 година, во  регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово, 
под рег. бр. 10/2002 се запишува Асоцијација за спорт и рек-
реација "ТРИУМФ" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението се: да ги пот-
тикнува младите да развиваат спортски дух, да организи-
раат спортски кампови и зимски рекреации, да организи-
раат спортски натпревари во различни дисциплини и 
слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "Т. Ц. 
Мерџан" бр. 14, а истото ќе делува на подрачјето на Р. Ма-
кедонија. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 10/2002. 
            (7043)                       

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Згф. бр. 3/2002 

од 11.02.2002 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани забо-
лени од кардиоваскуларни болести "Свети Наум Охрид-
ски" на општините Прилеп, Крушево и Македонски Брод, 
со седиште во Прилеп. 

 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е неговиот претседател Веселин Петкоски од 
Прилеп, ул. "Ладо Лапецот" бр. 15-а. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 3/2002. 
            (7044)                       

___________ 
 
Основниот суд во Кратово, со решение Зг. бр. 1/2002 

од 04.03.2002 година, во трговскиот регистар на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша здружението Мла-
дински Совет "ВТОРИОТ ПАТ"-Кратово, со седиште во 
Кратово. 

 
Цели и задачи на здружението Младински Совет 

"ВТОРИОТ ПАТ"-Кратово се: допринесување во развојот 
на младите, поттикнување и реализација на младински 
иницијативи, изработка на младински проекти, следење на 
човекови права и слободи, заштита и унапредување на жи-
вотната средина и развој на демократијата и граѓанското 
општество. 

Од Основниот суд во Кратово, Зг. бр. 1/2002. 
                            (7347)  
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар, под рег. бр. 8/2002 се запи-
шува Здружението на граѓани-Скијачки клуб "Бистра 
К.А.К"-Гостивар, со седиште во Гостивар, а го застапува 
неговиот претседател Велко Лазаревски од Гостивар. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: развој и квалитетни форми на скијање, организи-
рање на масовни активности во функција на рана спортска 
специјализација и селекција на млади скијачи преку орга-
низирање на најразлични форми на скијачки школи, уче-
ство во разни натпревари од пријателски и официјален ка-
рактер и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 4/2002. 
                            (7270)              

___________ 
         Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 

пријавените побарувања (испитно рочиште), како и ро-
чиште за одлучување на натамошниот тек на стечајната 
постапка (извештајно рочиште) за ден 25.04.2002 година 
во 12 часот, соба 41, при Основниот суд Битола. 

 
Основниот суд во Виница со решение Рег. бр. 1/2002 

од 06.03.2002 година го запиша во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, Здружение на земјоделци-пе-
чуркари "Ековинеам" од Виница, кое ќе дејствува на тери-
торијата на општина Виница, а неговото седиште е во Ви-
ница на ул. "Пионерска" бр. 3. 

Здружението на земјоделци-печуркари "Ековинеам" од 
Виница е со цел да го иницира, помага и насочува разво-
јот и унапредувањето на производството и одгледувањето 
на печурки самостојно или договорно со други слични 
здруженија во Република Македонија. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на ул. 
"Пионерска" бр. 3. 

Овластен претставник кој ќе ги застапува и претставу-
ва Здружението на земјоделци-печуркари "Ековинеам" за 
општина Виница во правниот промет и према трети лица 
во јавноста се именува Венцо Петров од Виница. 

Од Основниот суд во Виница, Рег. бр. 1/2002. 
                                                                                   (7430) 

____________ 
 
Основниот суд во Тетово со решение Рег. згф. бр. 

8/2002 година од 05.02.2002 година го запиша следното: 
Во регистарот  на здруженија на граѓани и фондации под 
рег. бр. 8/2002 се запишува Здружение на граѓани-Култур-
но уметничко друштво "ПРАЛИПЕ" од Тетово со скрате-
но име КУД со седиште во Тетово. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на унапредување на културниот аматеризам кај при-
падниците на ромското население, организирање на разни 
културни манифестации, омасовување на културниот 
уметнички живот, соработка со други култирни уметнич-
ки друштва и др. 

 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

друштвото е подрачје на општина Тетово и пошироко. 
Здружението на граѓаните стекнува својство на правно 

лице и може да почне со работа од 05.02.2002 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф.бр. 8/2002. 

                                                                                  (7437)  
__________________________________________________ 

 
   

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 100/01 од 

22.02.2002 година, предлогот на предлагачите "Македон-
ска Банка" АД - Скопје, "Отекс" АД - Охрид, "Крзно" АД 
во стечај - Ресен, Стопанска Банка АД Скопје, "Охис" АД 
Скопје, и вработените во АД "Хемиски  Влакна" - Ресен, 
го усвои. 

 
Се отвора стечајна постапка над должникот "Хемиски  

Влакна" АД - Ресен, дејност производство, со жиро сметка 
40310-601-83354, при ЗПП Филијала Битола, Експозитура 
Ресен. 

 
За стечаен судија го определи Аце Бакиевски, судија 

на Основниот суд Битола и член на стечајниот совет. 

За стечаен управник го определи м-р Костадин Хрис-
тов дипл.економист од Битола. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
во рок од 15 дена по објавување на решението во "Служ-
бен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник на адреса на стечајниот должник 
"Хемиски Влакна" АД Ресен. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена по обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник, на 
адреса на стечајниот должник. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнат кај стечајниот управник. 

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на 
25.02.2002 година во 12 часот. 

Од Основниот суд во Битола.                             (7034) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 44/2001 

од 28.01.2002 година, над Производно, трговско и услуж-
но претпријатие "ПРО ЕЛЕКТРОНИКС-ТРЕЈД" ДОО ек-
спорт-импорт од Тетово, ул. "Б. Кидриќ" бр. 88, со жиро 
сметка 41500-601-37401 и регистарска влошка бр. 1-
46026-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (7035) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Ст. бр. 51/2002 од 27.02.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Задруга за јавен превоз 
на патници и багаж во патниот сообраќај радио такси 
"Вардар" - Скопје со седиште на ул. "Франклин Рузвелт" 
бб, и  жиро сметка 40100-601-20033, и истата не  се спро-
ведува. 

 
 Отворената стечајна постапка над должникот Задруга 

за јавен превоз на патници и багаж во патниот сообраќај 
радио такси "Вардар" - Скопје со седиште на ул. "Фран-
клин Рузвелт" бб, и  жиро сметка 40100-601-20033, се зак-
лучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (6901) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 433/01 од 31.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија на големо и мало "ДЕГРОЗ" ДОО со седиш-
те на ул. "Саса" бб, со  жиро сметка 40100-601-478177, ка-
ко и број на регистарска влошка 02039286?-3-03-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата 
не  се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство, трговија на големо и мало "ДЕГРОЗ" 
ДОО се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6902) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 425/01 од 05.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за услуги и 
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промет "КАФЕ КОМЕРЦ" Љупчо ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. "Никола Малешевски" бр. 
16/2-6, со  жиро сметка бр. 40100-601-292033, и регистар-
ска влошка 020010814?-8-01-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за услуги и промет "КАФЕ КОМЕРЦ" Љупчо ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од  регистарот кој го води Основниот суд Скопје  I - 
Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (6903) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 469/01 од 05.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, посредување, транспорт, шпедиција и трго-
вија на големо и мало "С и С" ДООЕЛ, со седиште на ул. 
"3-та Македонска бригада" бр. 73-б, со  жиро сметка бр. 
40100-601-42840 како и број на  регистарска влошка 
02027475-8-03-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за производство, посредување, транспорт, 
шпедиција и трговија на големо и мало "С и С" ДООЕЛ се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот  регистар кој го води Основниот суд 
Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (6904) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 3/02 од 05.03.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за трговија на го-
лемо и мало, инженеринг "ЈУГОПРОЕКТ" ДООЕЛ, со се-
диште на бул. "Јане Сандански" бр. 110-5-15, со  жиро 
сметка бр. 40100-601-105688, како и број на  регистарска 
влошка 020010965?-8-01-000, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија на големо и мало, инженеринг "ЈУГОПРО-
ЕКТ" ДООЕЛ, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот  регистар кој го води Основниот суд 
Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (6906) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 406/01 од 27.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет 
на големо и мало, посредување "НИКО ТОП" ДОО со се-
диште на ул. "Пушкинова" бр. 4/1-29, со  жиро сметка бр. 
40100-601-56944, како и број на  регистарска влошка 1-
7619-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало, посредување "НИКО 
ТОП" ДОО се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот  регистар кој го води Основниот суд 
Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (6908) 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение I. Ст. бр. 419/2001 од 05.12.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги "АВАКУМ 74" Сашко ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Шарпланинска" 
бр. 65, и  жиро сметка 40100-601-302780, и истата не  се 
спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"АВАКУМ 74" Сашко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со 
седиште на ул. "Шарпланинска" бр. 65, и  жиро сметка 
40100-601-302780, се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (6910) 
 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 19/2001 од 03.02.2001 година, заклуче-
на е стечајната постапка над должникот ПТТ "Бела Напо-
ли" Куманово, ул. "Васко Карангелески" бр. 45. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од  регистарот на претпријатијата при Основниот 
суд Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (6994) 
 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Ст. бр. 40/2002 од 20.02.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет, туризам и услуги "КАРЕТА" ДОО Скопје, со 
седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, и  жиро сметка број 
40100-601-360881, па истата не  се спроведува и се заклу-
чува, отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет, туризам и услуги "КАРЕТА" ДОО 
Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од  регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (6995) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 466/01 од 14.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
услуги "ДЕРБИ КОМЕРЦ" Дејан ДООЕЛ увоз-извоз, со 
седиште на ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 50, со  
жиро сметка бр. 40100-601-309760, како и број на  регис-
тарска влошка 02008435?-8-01-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија и услуги "ДЕРБИ КОМЕРЦ" Дејан ДООЕЛ 
увоз-извоз, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот  регистар кој го води Основниот суд 
Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (6996) 
 

___________ 
 
Основниот суд Гевгелија објавува дека со решение Ст. 

бр. 26/01 од 04.02.2002 година е отворена стечајна постап-
ка над стечајниот должник ТП "СЛОЖНИ БРАЌА" ДОО 
увоз-извоз од Валандово со седиште на ул. "Глигор Прли-
чев" бр. 4, и жиро сметка бр. 41301-601-43671 при ЗПП 
Валандово, но истата не се спроведува заради немање на 
имот од кој би се намириле трошоците на стечајната пос-
тапка, па отворената стечајна постапка над должникот 
"Сложни Браќа" од Валандово веднаш се заклучува. 
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Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 де-
на од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд 
Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија.                         (6997) 
 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 48/2001 од 19.10.2001 година, е отворена стечајна 
постапка над Друштво за трговија, производство и услуги 
"Универзал 2000" Сунчица ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, 
ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 18, со истото решение е зак-
лучена стечајната постапка над должникот Друштво за тр-
говија, производство и услуги "Универзал 2000" Сунчица 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Иван Милутиновиќ" 
бр. 18,  

 По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од трговскиот  регистар на Основниот суд Скопје I 
- Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (6999) 
 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 50/2001 од 19.10.2001 година, е отворена стечајна 
постапка над Претпријатието за трговија и услуги со сто-
ки за широка потрошувачка "МИ-СИ-Комерц" ц.о. Горно 
Коњаре, Куманово, со истото решение е заклучена стечај-
ната постапка над должникот Претпријатие за трговија и 
услуги со стоки за широка потрошувачка "МИ-СИ-Ко-
мерц" ц.о. с. Горно Коњаре, Куманово. 

 По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од  регистарот на претпријатија при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (7000) 
 

___________ 
 
Основниот суд Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 37/2001 од 13.07.2001 година, е отворена стечајна 
постапка над Претпријатието за трговија, угостителство и 
услуги "Бемик-Комерц" Куманово ул. "Ајдучка чешма" 
бб, и жиро - сметка 40900-601-30965 при ЗПП Филијала 
Куманово. 

 Со истото решение е заклучена стечајна  постапка над 
Претпријатието за трговија, угостителство и услуги "Бе-
мик-Комерц" од Куманово ул. "Ајдучка чешма" бб, со жи-
ро - сметка 40900-601-30965 при ЗПП Филијала Куманово. 

 По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од  трговскиот регистар на претпријатија при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (7001) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II. Ст. бр. 18/2002 од 20.02.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет "СТИЛ ЉУПЧО" ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул. "Јан Хус" бр. 2, и  жиро сметка број 
40120-601-219850, па истата не  се спроведува и се заклу-
чува, отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство и промет "СТИЛ ЉУПЧО" ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје. 

 По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од  регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7003) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 52/2002 

од 01.03.2002 година над ТП Елизабета Димитар Бошев-
ска Битола, ул. "Сотир Брбевски" бр. 26, дејност трговија, 
со жиро сметка 40300-601-101717 при ЗПП-Филијала Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (7262) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 259/2001 
од 01.03.2002 година над ДОО "УНИТЕХНИКА" Битола, 
ул. "Александар Турунџев" бр. 17-а, дејност трговија, со 
жиро сметка 40300-601-11903 при ЗПП-Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (7264) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 51/2002 

од 01.03.2002 година над ДОО "КИНЕМА"   Битола, ул. 
"Игнат Атанасовски" бр. 41/14, дејност услужна, со жиро 
сметка 40300-601-88116 при ЗПП-Филијала Битола, отво-
ри стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (7266) 
 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 44/2002 

од 05.03.2002 година над Трговецот поединец "ПЕТРОВ-
СКИ ТРАЈАН ЦАНЕ", ул. "Довлеџик" бр. 206, дејност 
угостителство, со жиро сметка 200000025054025 при Сто-
панска банка АД Скопје, отвори стечајна постапка, но не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (7268) 
 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 37/2002 од 04.03.2002 година е отворена стечајна 
постапка над Друштвото за трговија, услуги "БЕНЏО 
ПРОМ" Рами ДООЕЛ од Куманово, ул. "Бајрам Шабани" 
бр. 26 а, со жиро сметка 40900-601-28762 при Агенцијата 
за блокирани сметки на РМ. 

Со истото решение е заклучена стечајна постапка над 
горенаведениот должник согласно член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатијата при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.          (7342) 
 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 21/2002 

од 05.03.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Приватно претпријатие за производство, услуги, 
трговија на големо и мало увоз-извоз МИГ П.О. со седиш-
те на ул. "Нил Армстронг" бр. 26, запишан во регистарска 
влошка бр. 1-13988 на Окружен стопански суд Битола, со 
дејност друга трговија со мешовита стока, со жиро сметка 
41100-601-37191 во Агенцијата за блокирани жиро смет-
ки. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува 
поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (7343) 
 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 33/2002 

од 05.03.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Приватно претпријатие за производство, трговија 
и промет на големо и мало "САДИРО КОМЕРЦ" увоз-из-
воз Прилеп со П.О., со седиште на ул. "Мирче Ацев" бр. 
376, запишан во регистарска влошка бр. 1-12437 на Окру-
жен стопански суд Битола, со дејност трговија на мало со 
разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи 
за домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-368867 во 
Агенцијата за блокирани жиро сметки. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува 
поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (7344) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 472/2001 од 12.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја на мало и големо, производство и услуги "ЛЕНА" ДОО 
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со седиште на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 83/1, со жи-
ро сметка 40100-601-178715 и регистарска влошка бр. 1-
29472-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за трговија на мало 
и големо, производство и услуги "ЛЕНА" ДОО се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7382) 
 

___________ 
  
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II. Ст. бр. 16/2002 од 13.02.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги "ГУСИ" Симеон Петров-
ски и други ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул. "Антоние Грубишиќ" бр. 5 и жиро сметка 40100-601-
366292, па истата не се спроведува и се заклучува отворе-
ната стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет и услуги "ГУСИ" Симеон Петровски и 
други ДОО експорт-импорт Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (7383) 
 

___________ 
  
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Ст. бр. 139/2001 од 19.02.2002 година, 
отворената претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Патничка агенција "АТЛАС АМБАСАДОР" ДОО-Скопје, 
со седиште во ДТЦ "Мавровка" локал бр. 17, се запира. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла на судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (7384) 
 

___________ 
  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 106/2002 од 12.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги "ДЕ-РА" ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. "Пушкинова" бр. 3/2-22, со жиро сметка 
40100-603-23974 и регистарска влошка бр. 020038077?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува, па отворената стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги "ДЕ-РА" ДООЕЛ се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (7385) 
 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 60/02 од 

08.03.2002, над ДООЕЛ "ДМТ-ТРЕЈД" Битола ул. "Даме 
Груев" бр. 1, дејност трговија со жиро сметка 500-1019-74, 
при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постап-
ка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (7426) 
 

___________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 59/02 од 
08.03.2002, над ДООЕЛ "СЛОБОДАН СТОЈЧЕВСКИ" Би-
тола ул. "Партизанска" бр. 98/6, дејност трговија со жиро 
сметка 500-842-23, при Стопанска банка АД Битола, отво-
ри стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (7427) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 47/2001 година од 07.02.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
услуги ТУЈА-ВЕРИЦА ДООЕЛ Тетово, ул. "Б. Тоска" бр. 
5/9, со жиро сметка 41500-601-84068, регистрирана при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, под т.рег. бр. 12/2000 и 
регистарска влошка бр. 02025118-8-01 од 21.02.2000 годи-
на. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 
64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се бри-
ше од регистарот на трговските друштва што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (7428) 
___________ 

 
Основниот суд Струмица објавува дека со решение на 

овој суд Ст. бр. 7/96 од 19.11.2001 година, се дава соглас-
ност за отпочнување на постапката за трансформација на 
стечајниот должник УТП "УГОСТИТЕЛ" Струмица, во 
општествена сопственост и стечајната постапка се запира. 

УТП "УГОСТИТЕЛ" Струмица продолжува со работа. 
Против ова решение дозволена е жалба, во рок од 8 де-

на преку Основниот суд Струмица до Апелациониот суд 
Штип од денот на објавувањето во "Службен весник на 
РМ". 

Од Основниот суд во Струмица.                        (7429) 
__________________________________________________ 

  
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј. Сан-

дански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
885/2002 од 27.02.2002 година, објавува дека Друштвото 
за производство и  трговија ДР. ОЕТКЕР Аугуст Оеткер, 
ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, бул. Србија" бр. 55, со број на 
жиро сметка 3000000000538192 отворена при Комерцијал-
на банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6911) 
 

___________ 
  

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со реше-
ние II. Л. бр. 310/2001 донесено од овој суд на 04.03.2002 
година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за 
превоз на патници и стока, трговија, угостителство и тури-
зам "САРАНДА" ДОО Скопје, со седиште на ул. "С. Ќојли-
ја", со жиро сметка 40110-601-235041 и истото се брише од 
регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6912)                                  
 

___________ 
  

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение II. Л. бр. 430/2001 од 31.01.2002 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот  Претпријатие за 
трговија, туризам и маркетинг "ХОЛМА" ДОО Скопје, ул. 
"Порта Влае" Б-4, локал бр. 13. 

 
За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски 

од Скопје, со стан на ул. "Петар Манџуков" бр. 23 б. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6913) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Л. бр. 366/2001 од 23.11.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги "ГРЕМАТ" 
увоз-извоз п.о. од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 17/1, со 
жиро сметка 40100-601-318142. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Пророчиќ 
од Скопје, со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 17/1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6914) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-

шение I. Л. бр. 131/2001 донесено од овој суд на 
08.11.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпри-
јатието за туризам, внатрешна и надворешна трговија 
"Б.Т.С" ЦО увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. "Нова 
Југославија" бр. 21/2, со жиро сметка 40900-601-2853 и ис-
тото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6986)                                         

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј. Сан-
дански" бр. 50, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 
4076/2001 од 21.12.2001 година, објавува дека Друштвото 
за трговија, производство и  услуги АГРОЕКСПОРТ Љу-
бомир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 
1627-4-60, со број на жиро сметка 40120-601-25638 отво-
рена при ЗПП-Филијала Скопје, е во ликвидација.  

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-

шение II. Л. бр. 602/2000 донесено од овој суд на 
31.10.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпри-
јатието за производство, промет и услуги "СТИЖ" Кума-
ново, со седиште на ул. "Прохор Пчински" бр. 11, со жиро 
сметка 40900-601-52069 и истото се брише од регистарот 
на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6987)                                         
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Л. бр. 5/2002 од 15.01.2002 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, издавачка дејност, реклама и про-
паганда "ВЕСТ КОМПЈУТИНГ" ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Невена Ѓорѓиева" бр. 8, со жиро сметка 
40100-603-26383. 

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски Бла-
гоја од Скопје, со стан на ул. "Владимир Комаров" бр. 
23/26. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6988) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II. Л. бр. 38/2002 од 14.02.2002 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги "ЕЛКОНС-МП" 
ДОО Скопје од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 1. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6989) 

Ликвидаторот Владимир Божинов од Валандово, ул. 
"Гоце Делчев" бр. 27, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение I. Л. бр. 
261/2001 од 05.10.2001 година, објавува дека Претпријати-
ето за трговија и транспорт "ДАНЕ" П.О. увоз-извоз Ва-
ландово, ул. "Орце Николов" бр. 44 и со број на жиро 
сметка 41301-601-61278 отворена во ЗПП-Филијала во 
Струмица, е во ликвидација. 

 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6990) 
___________ 

 
 

 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6992) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-

шение II. Л. бр. 300/2001 донесено од овој суд на 
18.02.2002 година е завршена ликвидацијата над Заштит-
ното претпријатие "ИТАС" ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 19-2-29, со 
жиро сметка 40100-603-25435 и истото се брише од регис-
тарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6993)                                  
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-

шение II. Л. бр. 286/2001 донесено од овој суд на 
22.02.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпри-
јатието за градежништво и промет и производство "БО-БА 
КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. 
"ЈНА" бр. 54/II-5, со жиро сметка 40100-601-125434 и ис-
тото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7053)                                 
 

___________ 
 
Ликвидаторот Синани Бируш од с. Г. Седларце, Каме-

њане, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 2502/2001 влош-
ка бр. 02024276?-8-03-000, објавува дека Друштвото за 
производство, транспорт, трговија и услуги ДИ БИНЕЌ 
Бируш ДООЕЛ експорт-импорт с. Г. Седларце, Камењане, 
со број на жиро сметка 41500-601-78144 отворена при 
ЗПП-Филијала Тетово, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија" до ликвида-
торот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (7054) 
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Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 43/2002 од 
04.03.2002 година отвори ликвидациона постапка  над 
Претпријатието во приватна сопственост за трговија на 
големо и мало увоз-извоз НЕИМАР-С п.о. Кочани и иста-
та поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7319)                                         
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 49/2002 од 

04.03.2002 година отвори ликвидациона постапка  над Тр-
говското претпријатие на големо и мало увоз-извоз Елма 
п.о. с. Иловци, Струмица и истата поради немање на имот 
се заклучува. 

 
___________ 

 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од Те-

тово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7, тел. 044/27-913, запишан 
во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је со решение П. Трег. бр. 2435/2001 од 21.12.2001 година, 
објавува дека Трговското друштво за производство, тргови-
ја, угостителство и услуги ЕФТИНОЌА Владо и други ДОО 
увоз-извоз Тетово, ул. "153" бр. 12, со број на жиро сметка 
41500-601-91379 отворена при ЗПП-Филијала Тетово, е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (7320) 
 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. економист од 

Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П. Трег. бр. 835/2002 и влошка бр. 
020363?-08-01-000 од 27.02.2002 година, објавува дека 
Друштвото за проектирање, инженеринг, промет и услуги 
АТРИУМ ДООЕЛ Тетово, ул. "Ѓорче Петров" бр. 39/9, е 
во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (7324) 
 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 51/2002 од 

04.03.2002 година отвори ликвидациона постапка  над Тр-
говското претпријатие Фроник п.о. експорт-импорт с. 
Мокриево-Струмица и истата поради немање на имот се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7295)                                         

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 55/2002 од 

04.03.2002 година отвори ликвидациона постапка  над 
Друштвото за услуги и трговија Булс ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица и истата поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7296)                                         

Ликвидаторот Сотираки Хаџи-Лега од Скопје, ул. 
"Иво Лола Рибар" бр. 74-4/2, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
Трег. бр. 449/2002 од 30.01.2002 година, објавува дека Тр-
говското друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ Калина 
Најдоска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Њуделхиска" бр. 
6-1/1, со број на жиро сметка 40120-601-418414 отворена 
при ЗПП-Филијала Скопје, е во ликвидација. ___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 21/2002 од 

28.02.2002 година отвори ликвидациона постапка  над 
Друштвото за трговија увоз-извоз Боди 51 ДООЕЛ Стру-
мица и истата поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7297)                                
 

___________ 
 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7298)                                
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-

шение I. Л. бр. 53/2001 донесено од овој суд на 31.01.2002 
година е завршена ликвидацијата над Производното тр-
говско услужно претпријатие "МЕР-СО" експорт-импорт 
Тетово, со седиште на ул. "Индустриска" бб, со жиро 
сметка 41500-601-5993 и истото се брише од регистарот 
на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7299)                                  
 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. економист од 

Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П. Трег. бр. 4622/2001 и влошка бр. 
02034424?-3-01-000 од 22.01.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за производство, трговија, угостител-
ство и услуги ДЕЛИ КОМ Славко и др. ДОО увоз-извоз 
Тетово, ул. К. Р. Дрнц" бр. 50, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (7300) 
 

___________   
Ликвидаторот Буклески Христо од Скопје, ул. "Наро-

ден Фронт" бр. 33/14, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
3557/2001, објавува дека Друштвото за производство, тр-
говија и услуги УНИТАС-КОМЕРЦ Христо и Перо ДОО 
увоз-извоз, со број на жиро сметка 300000000593482 отво-
рена во Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Од ликвидаторот.                                                  (7308) 
 

___________   

 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (7080) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение II. Л. бр. 238/2001 донесено од овој суд на 
01.03.2002 година е завршена ликвидацијата над Произ-
водното трговско претпријатие "Бунда и синови" ц.о. 
Скопје, со седиште на бул. "Кочо Рацин" бр. 28/39, со жи-
ро сметка 40100-601-430358 и истото се брише од региста-
рот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7037)                                         
За ликвидатор се определува лицето Лилјана Стоја-

новска од Скопје, со стан на ул. "М. Митевски" бр. 8/4/4. 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-

шение I. Л. бр. 873/1999 донесено од овој суд на 
05.03.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпри-
јатието-центар за трговија, маркетинг, услуги и инжене-
ринг "ЛОГОС-ИНГ" ДОО експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. "Ленинова" бр. 63/II-7, со жиро сметка 
40100-601-69507 и истото се брише од регистарот на овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7377)                                         
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 

бр. 62/02 од 07.03.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка  поднесена од Друштво за производство, тргови-
ја и услуги Сааб 99 увоз-извоз ЈТД Штип но истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката.  

 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-

шение II. Л. бр. 404/2001 од 09.01.2002 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот  Градежно тргов-
ско претпријатие "СПИДЕР ПЛАТИНУМ" ЦО од Скопје, 
ул. "Гоце Стојчевски" бр. 3/1-3, со жиро сметка 40100-
601-37191. 

За ликвидатор се определува лицето Гостовиќ Жарко 
од Скопје, со стан на ул. "Гоце Стојчевски" бр. 3/1-1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7378) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-

шение I. Л. бр. 869/2000 од 07.12.2000 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот  Претпријатие за 
трговија на големо и мало "МЕДИЦИНСКА КНИГА" ЦО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Ордан Попјорданов" бр. 28, со жи-
ро сметка 40100-601-158542. 

За ликвидатор се определува лицето Верка Николов-
ска од Скопје, со стан на ул. "Ордан Попјорданов" бр. 17. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7379) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-

шение I. Л. бр. 39/2002 од 12.02.2002 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот  Приватна здравс-
твена организација Стоматолошка ординација "КАПИШ-
ТЕЦ" ЦО Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 15/4, со жиро 
сметка 2000000960528. 

За ликвидатор се определува лицето Елеонора Ј. Јова-
новска од Скопје, со стан на ул. "Видое Смилевски Бато" 
бр. 85/1-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7380) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение II. Л. бр. 344/2001 од 25.10.2001 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот  Претпријатие за 
внатрешен и надворешен промет "СКОМАК ТРЕЈД" ПО 
од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр. 112, со жиро сметка 
40100-601-267360. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (7381) 
___________ 

 

Ликвидационата постапка над Друштво за производ-
ство, трговија и услуги Сааб 99 увоз-извоз ЈТД Штип се 
заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот  дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7443) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 61/02 од 

12.03.2002 година отвори ликвидациона постапка  над 
Друштво за производство, транспорт, угостителство, трго-
вија и услуги на големо и мало увоз-извоз НИВАС ДОО-
ЕЛ  Струмица и истата поради немање на имот се заклучу-
ва. 

По правосилноста на решението  должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7444) 
 

___________   
Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 65/02 од 

12.03.2002 година отвори ликвидациона постапка  над 
Друштво за производство, трговија и услуги КИМИ-
ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с. Иловица, Босилово и истата 
поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението  должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7446) 
 

___________   
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 58/2002 од 25.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет  "УНИКОС" увоз-извоз 
ц.о. Скопје бул. "Илинденска" бр. 41/2,  со жиро сметка 
40100-601-244154. 

 
За ликвидатор се определува лицето  Мира Станковска 

од Скопје, со стан на ул. "Јани Лукаровски" бр. 5/2-5. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7468) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I.Л. бр. 379/2001 од 09.01.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Фирма 
за застапништво и консалтинг "НИМЕТ" ДОО експорт-
импорт Скопје ул. "Војдан Чернодрински",  со жиро смет-
ка 40100-601-182613. 

За ликвидатор се определува лицето  Илија Чилиманов 
од Скопје, со стан на ул. "27 Март" бр. 14, и тел. 116-232. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7459) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 52/2002 од 22.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие за промет на мало и големо "МОНАКО" 
експорт-импорт ц.о. од Скопје ул. "Солунска" бр. 1 а,  со 
жиро сметка 40100-601-226488. 

За ликвидатор се определува лицето  Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7451) 
 

___________ 
 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане 

Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
4225/01  објавува дека Услужно угостителско трговско 
друштво СЕТ.НЕТ. Боривоје ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
ул. "Луј Пастер" бр. 5-1-1, и со број на жиро - сметка 
40100-601-462960,  отворена при ЗПП Филијала - Скопје  
е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во 
рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (7450) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 74/2001 од 03.04.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Дого-
ворно претпријатие за градежни, занатски и транспортни 
услуги "КАРПОШ ГРАДБА" Скопје од Скопје ул. "4-ти 
Јули" бр. 129, со жиро сметка 40120-601-22342. 

За ликвидатор се определува лицето  Стефановска Звез-
да од Скопје, со стан на ул. "Октомвриска револуција" бр. 
12/3-1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7445) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 255/2001 од 25.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија, производство и услуги "ТАХОГ-

РАФ" ДОО увоз-извоз Скопје бул. "АСНОМ" бр. 72/11,  
со жиро сметка 40100-601-347615. 

За ликвидатор се определува лицето  Маневски Влади-
мир од Скопје, со стан на ул. "Народен фронт" бр. 29/1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7511) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 422/2001 од 27.12.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на голе-
мо и мало "ГАЛИЛЕО-ИНФОРМАТИКА" ц.о. експорт-
импорт Скопје ул. "Никола Русински" бр. 4/1-19,   со жиро 
сметка 40120-601-214144. 

За ликвидатор се определува лицето  Маневски Влади-
мир од Скопје, со стан на ул. "Народен фронт" бр. 29/1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7512) 
 

___________ 
 
 
Ликвидаторот Татјана Михајлова од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје 
со решение П.Трег.бр. 2141/2001  објавува дека Друштво-
то за трговија и услуги АДЦ КОМПЈУТЕРИ  ДОО ек-
спорт-импорт во ликвидација и со број на жиро - сметка 
40100-601-434661,  отворена при ЗПП Филијала - Скопје  
е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во 
рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (7582) 
 

___________ 
 
 
Ликвидаторот Јордан Наумовски од Скопје, ул. "Мите 

Богоевски" бр. 62, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
957/2002  објавува дека Друштвото за промет, производ-
ство и услуги ЈОРГО КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 62, К. Вода и со 
број на жиро - сметка 40100-601-0430001,  отворена при 
Заводот за платен промет Ск. е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 (триесет) дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 30 (триесет) од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (7584) 
 

___________   
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 50/2002 од 14.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет   и услуги "АДРИА-
ТИК" увоз-извоз ДОО од Скопје ул. "Ѓорѓи Скрижевски" 
бр. 27,  со жиро сметка 40100-601-224938. 

За ликвидатор се определува лицето  Светлана Атана-
совска од Скопје, со стан на ул. "Таки Даскалот" бр. 4Б. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7585) 
__________________________________________________ 

 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура 

нива на К.П. бр. 127 во м.в. "Калкојца", класа 7, со повр-
шина од 3246м2, заведена во Поседовен лист број 1026 за 
КО Селце, за цена од 15.000,00 денари, сопственост на 
Пипиџаноска Цветанка од Прилеп, ул. "Драган Димески" 
бр. 1. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со погоренаведената парце-
ла во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.                                                             (7040) 

___________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште: К.П. бр. 1355, план 
3, скица 11, во м.в. "Карадаци", нива, класа 5, површина 
863м2, К.П. бр. 1356, план 3, скица 11, во м.в. "Карадаци", 
нива, класа 5, површина 371м2, заведени во поседовен 
лист бр. 15 за КО Градиште, на име на Коцевски Чедомир 
од с. Градиште, за вкупна купопродажна цена од 6.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" 
бр. 4.             (6966) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. 

број 786/15, план 5, скица 16, на м.в. "Уши", нива шестта 
класа со вкупна површина од 1057м2, во КО Волково, 
сопственост на Анѓа Стојчески од Скопје, според поседо-
вен лист број 165 за КО Волково, а подробно опишана во 
скицата од теренско мерење број 1111/16 од 21.02.2002 го-
дина, за цена од 260,00 денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно,  го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мери Весова на ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, ло-
кал 2, Скопје.                                                        (6965) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 
бр. 992 на м.в. "Папарковци", класа 4 со површина од  
1400м2, заведена во Поседовен лист бр. 476 за КО Долна 
Бела Црква, сопственост на продавачите: Али Етеме, Агу-
ши Н,дрита и Рамадан Фикрије сите од с. Асамати-Ресен, 
за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-

то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.                             
           (7336) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, катастарска култу-

ра, нива на К.П. бр. 1323 во м.в. "Стара Чешма", класа 4, 
со површина од 905м2, заведена во Поседовен лист број 36 
за КО Плетвар, за цена од 15.000,00 денари, сопственост 
на Мургоски Владимир, од Прилеп, ул. "Мечкин Камен" 
бр. 50. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со погоренаведената парце-
ла, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.                                                             (7341) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во м.в. "Горно Трно" 
лоцирано на К.П. бр. 3505 за КО Охрид, сопственост на 
Младеновска Марија од Охрид, за продажна цена од 80,00 
денари за метар квадратен. 

Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да 
се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на пону-
дата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на пону-
дата-огласот во "Службен весник на РМ".Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Прос-
ветители"-8 (мезанин).           (7284) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште-ливада на К.П. бр. 

3179/2, м.в. "Спротива", класа 2, со површина од 1269м2, 
во КО Валандово, сопственост на Стојкова Вида од Ва-
ландово, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија.                             
(7285) 

___________   
Се продава земјоделско земјиште во КО Кочилари, 

сопственост на Мислим Мислим од село Кочилари-Велес 
и тоа: култура нива, 4-та класа, со вкупна површина од 
1357м2, на К.П. број 264/2, план 011, скица 023, м.в. "Се-
ло", запишани во Имотен лист број 8, КО Кочилари. Наве-
дениот имот се продава за цена  од 25.000,00 денари. 

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште  
право на првенство на купување имаат заедничките сопс-
твеници, сосопствениците и соседите кои граничат со зем-
јиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку 
се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот до нотарот 
Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал 
Тито" бб.Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтереси-
рани за купување.                             
(7286) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО Виничани, 
сопственост на Велинов Трифун од Кочани, ул. "Кеј на 
Револуцијата" број 1/1 и тоа: култура нива, 3-та класа, со 
површина 871м2, на К.П. број 685, план 006, скица 026, 
м.в. "Село", запишани во Имотен лист број 30, КО Вини-
чани. Наведениот имот се продава за цена од 250 евра во 
денарска противвредност. 

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште  
право на првенство на купување имаат заедничките сопс-
твеници, сосопствениците и соседите кои граничат со зем-
јиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку 
се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот до нотарот 
Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал 
Тито" бб.Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтереси-
рани за купување.      
(7289) 

                                                                         

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од земјо-
делско земјиште-нива, кое лежи на К.П. број 898/2, план 5, 
скица 10, м.в. "Брнјарско", класа 4, на КО Арачиново, со 
вкупна површина од 1690м

___________ 
 
 

 Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 
1314/3, м.в. "Караорман", класа 3 со површина од 1925м2, 
во КО Гевгелија, сопственост на Јованов Сретко од Гевге-
лија за цена од 30,00 денари од метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија.      
(7292) 

                                                                           

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиш-
те на сите субјекти со право на првенство на купување, со-
сопствениците Рамадани Рамадан, Суљејмани Аљија, Су-
лемани Авди и Рамадани Миљазим им нудат на продажба 
вкупно 1/2 (една половина) идеален дел од нива 3 класа, 
со вкупно 5650м

___________ 
 
 
Се продава 4/13 земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 

93, план 2, скица 10, м.в. "Трла", култура нива, класа 8, со 
површина од 4888м2, во Поседовен лист бр. 29 за КО Кон-
дово, сосопственост на Исени Абдула, Исени Нури и Исе-
нов Алим, за цена од 1.100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно,  го губат правото 
на предимство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански Одреди" 
68 (барака 6), Карпош, Скопје.                (7161) 

___________ 
 
 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, пос-
троено на К.П. бр. 165/7, м.в. "Бела Земја", култура нива, 
класа 4, со површина од 543м2, за КО Марино, сопстве-
ност на Цветковски Славчо и Цветковски Дејанчо за цена 
од 162.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во 
писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина 
Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје.  
                                           (7386) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: идеална поло-

вина од К.П. 4496, план 011, скица 034, м.в. "Василјеви-
ца", култура 11000, класа 4, со површина од 3773м2, заве-
дена во Имотен лист бр. 521 за КО Четирци, на име на 
Крстиќ Душан од Куманово, за купопродажна цена од 
15,00 за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" 
бр. 4.                                                               (6326) 

___________ 
 

2, сопственост на Богдановски 
Димитрија, со живеалиште и адреса на во с. Арачиново, 
Скопје, евидентирано во Поседовен лист број 782, за 
вкупна купопродажна цена од 31.00,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, оп-
штина Кисела Вода, Скопје.                                 (6343) 

___________ 
 

2, устроена на К.П. 591, план 5, скица 13, 
м.в. "Бегличка", упишана во ПЛ 51 за Идризово под след-
ните услови: 

Недвижности продавачите ја нудат за вкупна цена од 
84.750,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на 
заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа да-
нокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симо-
новска Синадинова, ул "Џон Кенеди" бб, Скопје во рок од 
30 дена, сметано од денот на огласувањето на оваа пону-
да.                                                             (6344) 

___________ 
 
 

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од земјо-
делско земјиште-нива, кое лежи на К.П. број 1120/6, план 
9, скица 25, м.в. Горни Огради" класа 4, на КО Катланово, 
со вкупна површина од 2966м2, сопственост на Оклеска 
Тасула, бул. "Кочо Рацин" бр. 38/3-15, Скопје, евиденти-
ран во Поседовен лист број 294, за вкупна купопродажна 
цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" број 14, оп-
штина Кисела Вода, Скопје.                          (6345) 

 
___________   

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура 
лозје на К.П. бр. 1899 во м.в. "Шаторов Камен", класа 4, 
со вкупна површина од 2330м2 и овоштарник на К.П. бр. 
1900 во м.в. "Шаторов Камен", класа 4 со површина од 
1215м2, заведени во Имотен лист број 30715 за КО При-
леп, за цена од 45.000,00 денари, сопственост на Ангеле-
ска Мери од Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бр. 285 Б. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со погоре наведената парце-
ла во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.             (6433) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Пет-
рески Видан од Прилеп, ул. "Поп Спасе Игеменов" бр. 32, 
заведено во Имотен лист број 1223, за катастарска општи-
на Варош, број на парцела 4390, м.в. "Кошарка", нива кла-
са 3, површина од 2999м2 и парцела број 4408 дел 1, м.в. 
"Кошарка", нива класа 3, површина 1100м2. Цената за 
еден метар квадратен изнесува 35,00 денари. Продажбата 
се врши на парцелите посебно. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците, соседите чие земјиште граничи со  земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, 
Прилеп.                                                               (6436) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Ми-
цески Сашо од Прилеп, населба "Точила" Ц-8/2, заведено 
во Поседовен лист број 2110, за катастарска општина Сел-
це, број на парцела 1603, м.в. "Садово", нива класа 4, по-
вршина 11272м2, од која во сопственост на продавачот е 
една идеална половина-1/2. Цената за 1 метар квадратен 
изнесува 25,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски", бр. 8, 
Прилеп.             (6438) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Вел-
коска Павлина од Прилеп, ул. "И. Р. Лола" бр. 36, заведе-
но во Имотен лист број 4202 за катастарска општина При-
леп, број на парцела 4730, м.в. "Горно Садово", нива класа 
3, површина 1965м2. Цената за 1 метар квадратен изнесува 
35,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, При-
леп.                                                                      (6439) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на 
К.П. бр. 11/3-25 на м.в. "Горно Клуково", нива од 4-та кла-
са, со површина од 1870м2, заведено во П.Л. бр. 190 за КО 
Галате, сосопственост на Мехмеди Алит Фекри и Мемеди 
Алит Кадри од село Топлица, Гостивар, за цена од 
35.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 73, 
Гостивар.                                                           (6440) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива 100м2 односно 
1/50 идеален дел, построена на К.П. бр. 149-6 на м.в. "Ли-
сец", пасиште од 6-та класа, со површина од 5000м2, во 
КО Сретково, сосопственост на Србиноски Драге Јандре и 
Србиноски Драге Гего и двајцата од нас. "Циглана" 1/13 
во Гостивар, за цена од 63.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 73, 
Гостивар.                                                           (6442) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура лозје, 
на К.П. бр. 4, м.в. "Чешма" класа 4, за КО Маловиште со 
површина од 5310м2, заведено во П.Л. бр. 380 и култура 
ливада, на К.П. бр. 4, м.в. "Чешма" класа 4, за КО и тоа: на 
КП бр. 4 м.в. "Чешма" кл. 3 за КО Маловиште, со површи-
на од 5309м2, заведена во П.Л. бр. 380, сопственост на 
Стеван Кочовски од Битола, ул. "Прилепска" бр. 13а и 
Ѓорѓи Николовски од Битола, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 
84-1 и двајцата сосопственици на по една идеална полови-
на. Наведената недвижност се продава за цена од 
150.000,00 денари.  

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со на-
ведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, го 
губат правото на предимствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милу-
тиновиќ" бб, локал 9, Битола.                        (6444) 

 
___________ 

 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура лива-
да на К.П. бр. 1085/1, м.в. "Коса Тумба" за КО Дихово, и 
тоа 7/100 од истата и култура ливада на К.П. бр. 1085/3, 
м.в. "Коса Тумба", за КО Дихово, со површина од 578м2, 
сопственост на Фанија Вељановска од Битола, ул. "Кли-
мент Охридски" бр. 13/19. Наведената недвижност се про-
дава за цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со на-
ведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно,  го 
губат правото на предимствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милу-
тиновиќ" бб, локал 9, Битола.                        (6446) 

 
___________   

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура 
нива, на КП бр. 2108 во м.в. "Крива Нива", класа 5, со 
вкупна површина од 4589м2 и нива на К.П. бр. 509 во м.в. 
"Шуглец", класа 5 со површина од 1919м2 заведени во по-
седовен лист број 13 за КО Крушеани за цена од 54.000,00 
денари, сопственост на Станоевска Јасминка од Кичево, 
ул. " Февруарски Поход" бр. 5. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со погоре наведената парце-
ла во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.             (6449) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура 
нива, на КП бр. 1165 во м.в. "Поводеници", класа 4, со 
вкупна површина од 3065м2, и лојзе во м.в. "Поводеници" 
класа 3 со површина од 1638м2 заведено во Имотен лист 
број 1638 за КО Прилеп, за цена од 150.000,00 денари, 
сопственост на Деспотоски Стефан од Прилеп, ул. "Валев-
ска" бр. 2/9. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со погоре наведената парце-
ла во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.             (6450) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. 
број 677/8, план 4, скица 12, на м.в. "Кремењарник", нива 
шестта класа со вкупна површина од 324м2, во КО Волко-
во, сопственост на Митко Стојчевски од Скопје, според 
поседовен лист број 1953 за КО Волково, за цена од 
260,00 денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мери Весова на ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, ло-
кал 2, Скопје.            (6454) 

___________ 
 

Сопственикот Стојковски Деан од Скопје, бул. "Видое 
Смилевски Бато" број 91/27 својата недвижност и тоа: 
земјиште-неплодно со површина од 500м2, во м.в. "Долно 
Поле" на К.П. 328/7: 

-неплодно со површина од 362м2, во м.в. "Долно По-
ле" на К.П. бр. 328/8 

-неплодно со површина од 500 м2, во м.в. "Долно По-
ле", во м.в. "Долно Поле" на К.П. бр. 328/9, КО Бутел, за-
пишано во Поседовен лист број 1224, го продава за цена 
од 150,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат сопственици на граничните парцели 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во 
рок 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат на  пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 
Македонски Бригади" бр. 54.                        (6455) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 
6/83, м.в. "Кочов Гроб", класа 6, со површина од 900 м2 и 
нива на К.П. бр. 7/22, план 1, м.в. "Азмакот" класа 5, со 
површина од 500 м2, во КО Кованци за вкупна цена од 
20.000,00 денари и нива на К.П. бр. 9/44, план 1, м.в. "Дол-
ни Мегдан", класа 5, со површина од 1000м2 и нива на 
К.П. бр. 9/44, план 2, м.в. "Долни Мегдан", класа 5, со по-
вршина од 1000м2, во КО Кованци, за вкупна цена од 
25.000, 00 денари, сите во сопственост на Делев Атанас од 
с. Негорци. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија.                             
                          (6706) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива класа 1, 
м.в. "Бегова Ливада" на К.П. бр. 4082/2 во КО Варош, со 
површина од 1000м2, сопственост на Дојковска Николина 
од Прилеп, ул. "Александар Македонски" бр. 192, по цена 
од 30.000,00 денари по Имотен лист бр. 3929 за КО Ва-
рош. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и сопствениците на граничните парцели чие земјиш-
те граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 де-
на од денот на излегувањето во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат 
до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. Јоска Јорданоски" 
број 2, Прилеп.                           (6709) 

___________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 
2/76, ливада од 7 класа на м.в. "Крс" со површина од 
1300м2 и цела К.П. бр. 6-81, нива од 7 класа, на м.в. "Пет-
рев Клен" со површина од 3000м2 (двете парцели заедно) 
и двете запишани во П.Л. бр. 51 за КО Сушица, сопстве-
ност на Ѓоковиќ Симе Јевгенија од с. Сушица, со живеа-
лиште во Лесковац, за вкупна купопродажна цена од 
60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите чие 
земјиште се граничи со земјиштето  што се продава) во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                          (6715) 

___________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 
6-57, паша од 6 класа на м.в. "Зидишта" со површина од 
300м2, цела К.П. бр. 7-32, ливада од 7 класа на м.в. "Бре-
гој", со површина од 1300м2, цела К.П. 7-77, паша од 6 
класа на м.в. "Брегој" со површина од 1300м2 и цела К.П. 
бр. 11-128, ливада од 6 класа на м.в. "Круша" со површина 
до 1300м2 (сите парцели заедно), сите запишани во П.Л. 
бр. 51 за КО Сушица, сопственост на Ѓоковиќ Симе Јевге-
нија од с. Сушица, со живеалиште во Лесковац, за вкупна 
купопродажна цена од 62.200,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите чие 
земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                        (6718) 

___________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на К.П. 
бр. 1660 на м.в. "Дивоно", класа 4, со површина од 4750м2 
и ливада на К.П. бр. 1660 на м.в. "Дивоно", класа 6, со по-
вршина од 2427м2, и двете заведени во Поседовен лист 
број 355, за КО Подмочани, сопственост на продавачот 
Веловски Никола Дорче од с. Евла-Ресен, за цена од 
200.000,00 денари. 



19 март 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 25 
 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат 
за прифаќање на понудата. В спротивно, го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. 
                                           (6720) 

___________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште-нива, пос-
троена во Скопје на КО Илинден, на К.П. бр. 1779/4 со 
вкупна површина од 780м2, во м.в. "Трница", 4 класа, за-
ведена во Поседовен лист бр 1497, за цена од 280,00 дена-
ри за метар квадратен, сопственост на Глигорова Ружа. 

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон По-
пов" бр. 77б, Скопје.                                      (6641) 

___________ 
 

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од недви-
жен имот-нива, класа 3, со површина од 3200м2 во Скопје 
на К.П. бр. 1545 Кадино во м.в. "Долна Јурија", сопстве-
ност на Најдовски Јован, ул. "Ташко Караџа" бр. 15, Скоп-
је, за цена од 480.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 14, Га-
зи Баба, Скопје.                                          (6642) 

 
___________ 

 
 

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 4-та класа, 
со површина од 1180м2, што се наоѓа на К.П. бр. 1275, м.в. 
"Плаиница", за КО Добри Дол, сопственост на Марија 
Блажовска од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што грани-
чат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до-
колку се заинтересирани да ја купат гореопишаната нед-
вижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат 
правото на првенствено купување на предметната недвиж-
ност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од 
Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара 
Рампа").            (6647) 

 
___________ 

 
 

Се продава земјоделско земјиште: К.П. бр. 3134, план 
016, скица 006, во м.в. "Стари Лозја", култура 11000, кла-
са4, површина 1651м2, заведена во Имотен лист бр. 20588 
за КО Куманово, на име на Стојановска Радмила од Скоп-
је, за вкупна купопродажна цена од 45.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" 
бр. 4.                                                               (6894) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 
бр. 1404, план 005, скица 019, м.в. "Ливадата", класа 5 со 
површина од 5004м2, за цена од 70.000,00 денари, заведе-
ни во Имотен лист број 24 за КО Бегниште, сопственост 
на Видојко Самарџиев од с. Бегниште, Кавадарци. 

 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиш-

те, право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со 
земјиштето што се продава, па се повикуваат истите до-
колку се заинтересирани да достават писмени понуди во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Ки-
рил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септем-
ври" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтере-
сирани за купување.  

              (6895)                              
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 идеален 

дел од лозје на К.П. бр. 5740, м.в. "Гол Уши", класа 5 со 
површина од 6061м2 и 1/2 идеален дел од пасишта на К.П. 
бр. 5741 на м.в. "Гол Уши", клас 4, со површина од 
1020м2, за цена од 52.000,00 денари, заведено на Имотен 
лист број 3583 за КО Кавадарци, сосопственост на ДОО Г-
УНИОТЕРМ Кавадарци, ул. "Моша Пијаде" бр. 2/4. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со 
земјиштето што се продава, па се повикуваат истите до-
колку се заинтересирани да достават писмени понуди во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Ки-
рил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септем-
ври" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтере-
сирани за купување.                                      
(6897) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на К.П. 
бр. 4534, план 008, скица 008, м.в. "Голи Газ" класа 4, со 
површина од 2634м2, за цена од 40.000,00 денари заведено 
во Имотен лист број 1749 за КО Кавадарци 1 вон, сопстве-
ност на Илија Ристов од Кавадарци, ул. "Ресавска" бр. 8. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со 
земјиштето што се продава, па се повикуваат истите до-
колку се заинтересирани да достават писмени понуди во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Ки-
рил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септем-
ври" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтере-
сирани за купување.                                      
(6898) 
__________________________________________________ 

 
М А Л И    О Г Л А С И 

 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

 
Пасош бр. МПИ 155118/24.12.93 издаден од УВР Скопје 

на име Цветановска Билјана, Скопје.  
Пасош бр. 1283963/99 издаден од УВР-Тетово на име   

Африм Абдули Ифразим, с. Камењане, Тетово. (7453) 
Пасош бр. 1465464 издаден од УВР-Тетово на име  Му-

љаки Амир, ул. "К. Ристовски" бр. 130, Тетово. 
         (7458) 

Пасош бр. 1430583/00 издадена од УВР-Тетово на име  
Јетмир Реџепи, ул. "Штипска" бр. 56, Тетово.            

         (7474) 
Пасош бр. 1005165 издаден од УВР-Скопје на име  Нес-

рете Мјаки, ул. "Б. Менков" бр. 5/5-13, Скопје.         
         (7475) 

Пасош бр. 1403710 на име Јованов Митко, Валандово. 
            (7490) 
Пасош бр. 1384582 на име Адиљи Разије, с. Пршевце,  

Тетово.                                                                          (7495) 
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Пасош бр. 120556 на име Ристов Тане, с. Баница бр. 14,  

Струмица.                                                          (7501) 
Пасош бр. 1185171 на име Усоски Реџеп, с. Октиси, Ст-

руга.                                                                          (5238) 
Пасош бр. 1370953 на име Кукули Шенол, ул. "Слобо-

дан Пеповски" бр. 17, Гостивар.                          (7413) 
Пасош бр. 1192170/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Филип Ковачевски, ул. "К. Новаковиќ" бр. 42/3-16, Скоп-
је.                                                                          (7502) 
Пасош бр. 1037055/97 издаден од УВР-Скопје на име  

Сабаудин Шаќири, ул. "Р.Бурџивеќ" бр. 68, Скопје. 
         (7509) 

Пасош бр. 0214869 издаден од УВР-Скопје на име  Ше-
кутковска Ратка, бул. "Партизански одреди" бр. 77/2-3, 
Скопје.                                                           (7519) 
Пасош бр. 646894/95 издаден од УВР-Скопје на име  

Ќефсер Зеќири, бул. "Партиизански одреди 11" бр. 4,  
Скопје.                                                                          (7524) 
Пасош бр. 973386/96 издаден од УВР-Скопје на име  Ра-

шид Беќир, ул. "Струмичка" бр. 10/2-1, Скопје.         
         (7529) 

Пасош бр. 1490594 на име Велиу Букурие, Кичево.  
         (7557) 

Пасош бр. 1433123 на име Стојковски Далиборче,  Бито-
ла.                                                                          (7561) 
Пасош бр. 1216952/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Незафет Рамадан, ул. "Бетовенова" бр. 2-а, Скопје.   
         (7565) 

Пасош бр. 1257991 издаден од УВР-Скопје на име  Ме-
ќани Муртезани, с. Долно Свиларе, Скопје.    (7567) 
Пасош бр. 835208 издаден од УВР-Скопје на име Сашо  

Николовски, ул. "Перо Наков" бр. 99, Скопје.          
         (7569) 

Пасош бр. 1304394 издаден од УВР-Скопје на име  Кате-
рина Делиниколова, Скопје.                          (7570) 
Пасош бр. 1278429 издаден од УВР-Скопје на име Адем  

Азизи, с. Долно Свиларе, Скопје.          (7571) 
Пасош бр. 0903762 на име Костадинов Живко, ул. "Орце 

Николов" бр. 39, Валандово.          (7633) 
Пасош бр. 0466238 на име Љубе Велески, ул. "Егејска"  

бр. 180, Прилеп.                          (7637) 
Пасош бр. 1403366 на име Петров Глигор, Гевгелија. 
                                                                          (7643) 
Пасош бр. 474475 на име Бошњаковски Никола, ул. "29  

Ноември"бр. 245, Ресен.                          (7645) 
Пасош бр. 1670524 издаден од УВР-Тетово на име  Са-

дики Шехап, с. Ново Село, Жеровјане, Тетово.         
         (7656) 

Пасош бр. 1422774 издаден од УВР-Скопје на име Јова-
новска Катја, ул. "Благоја Стефковски" бр. 2-г,  Скопје.                
(7659) 

                                                          Работна книшка на име Бежановски Благојче, Битола. 
                            (7599) 

Пасош бр. 1295948 издаден од УВР-Куманово на име  
Река Наим, ул. "М. Тито" бр. 12, Куманово.         (7660) 
Пасош бр. 626430/95 издаден од УВР-Скопје на име  

Власаку Демир, ул. "Ресенска" бр. 7/1-8, Скопје. (7662) 
Пасош бр. 864340 издаден од УВР-Скопје на име  Ѓорѓи-

оски Александар, ул. "Тодор Чангов" бр. 38/2, Скопје.                                                                 
(7663) 

         
Работна книшка на име Мемедова Шерибан, Виница.  

             (7608) 

Чекови од тековна сметка бр. 14518957 од бр. 538105 до  
бр. 538108 издадени од Комерцијална банка АД Скопје  на 
име Китановски Димитар, Скопје.      (7525) 
Чекови од тековна сметка бр. 7113757 од бр. 5963020 до  

бр. 5963023 издадени од Комерцијална банка АД Скопје  
на име Митевска Славица, Скопје.           (7527) 
Чекови од тековна сметка бр. 06149013 од бр.  0009005-

013822 до бр. 0009005013825 и со бр. 0009005013812,  00-
09005013813, 00050003283786 и бр. 0100002106270 
издадени  од Комерцијална банка на име Џаковиќ 
Вангелица, Скопје.                                          (7684) 
Чекови од тековна сметка бр. 13205388 од бр.  0001005-

613763 до бр. 0001005613768, од бр. 0003006228564 до бр. 
0003006228572 и со бр. 0003006228600, 0019000305663 
издадени од Комерцијална банка на име Цветковска Љу-
бица, Скопје.                          (7685) 

Чекови од тековна сметка бр. 01973839 од бр. 00020006-
75400 до бр. 0002000675413 издадени од Комерцијална  
банка на име Попгеоргиев Јован, Скопје.  (7686) 
Чекови од тековна сметка бр. 4233867 од бр. 139791 до  

бр. 139800 издадени од Комерцијална банка на име Иван 
ка Митревска, Скопје.                          (7687) 
Работна книшка на име Тасевска Жаклина,Скопје.  

           (7440) 
Работна книшка на име Жаклина Тасевска,Скопје.  

           (7448) 
Работна книшка на име Тодорче Коцев, Скопје.   

         (7449) 
Работна книшка на име Хаки Јусуфи, с. Паничари, Ско-

пје.                                                                          (7460) 
Работна книшка на име Елми  Џемаиљ, с. Орланци,  

Скопје.                                                                          (7470) 
Работна книшка на име Ибраими Ниметула, с. Грчец, 

Скопје.                                                          (7471) 
Работна книшка на име Дејан  Тодоровски,Скопје.  

           (7473) 
Работна книшка на име Прчкова Соња, Битола.   

         (7478) 
Работна книшка на име Назми Нухија, Куманово.   

         (7479) 
Работна книшка на име Нунески Душан, Прилеп. 

         (7484) 
Работна книшка на име Стрезоска Слаѓана, Струга. 

          (7486) 
Работна книшка на име Јусуфи Ариф, Гостивар.   

         (7487) 
Работна книшка на име Адем Муслиу, Гостивар.  

         (7488) 
Работна книшка на име Ќамил Муслиовски, с.  Цветово, 

Скопје.                                                          (7503) 
Работна книшка на име Томчески  Спасе, Скопје. 

         (7520) 
Работна книшка на име Зафировска Дивна, Скопје. 

          (7528) 
Работна книшка на име Јордановски Јордан, Скопје. 
                                                                          (7532) 
Работна книшка на име Садри Ебиби, Куманово.  

         (7538) 
Работна книшка на име Јовановски Љупчо, Берово. 

          (7544) 
Работна книшка на име Стаменков Кире, Виница.   

         (7546) 
Работна книшка на име Менка Картовска  Димитриев-

ска, Скопје.                                                          (7576) 
Работна книшка на име Елена Радоман, Скопје.    

         (7578) 

Работна книшка на име Софија Миладинова, Битола.  
             (7600) 
Работна книшка на име Димитријевиќ Дејан,  Куманово.

                                                          (7607) 

Работна книшка на име Зоранчо Тасков, Кочани. 
         (7609) 

Работна книшка на име Коцев Васе, Радовиш. (7615) 
Работна книшка на име Андовска Анѓа, Велес.(7621) 
Работна книшка на име Мицески Блаже, Прилеп.   

         (7624) 
Работна книшка на име Малиновски Миле, Куманово. 

             (7625) 
Работна книшка на име Станковски Момчило, Кумано-

во.                                                          (7626) 
Работна книшка на име Минир Пајазити, Тетово. 

         (7629) 
Работна книшка на име Несторовски Доксе, Тетово. 
                                                                          (7630) 
Работна книшка на име Спасески Живко, Скопје. 

         (7667) 
Работна книшка на име Тансер Ибрахим, Скопје. 

         (7668) 
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Работна книшка на име Колев Трајче, Скопје. (7670) 
Работна книшка на име Сафије Ајвазова, Скопје. 

         (7676) 
Работна книшка на име Ерол Емин, Скопје.     (7677) 
Работна книшка на име Драган Боневски, Скопје. 

         (7678) 
Воена книшка на име Ѓошев Горан, Скопје.      (7457) 
Воена книшка на име Илов Драган, Кавадарци.    

         (7481) 
Воена книшка на име Манев Марјан, с. Рибарци,  Кава-

дарци.                                                          (7482) 
Воена книшка на име Геросимовски Гоце, Скопје.  

         (7521) 
Воена книшка на име Младеновиќ Ѓока, Куманово. 

         (7540) 
Воена книшка  на име Омеров Џеват, Кавадарци.    

         (7550) 
Воена книшка на име Давитков Борче, Штип.  (7613) 
Воена книшка на име Кимов Ацо, ул. "А. Демниевски"  

бр. 9, Велес.                          (7618) 
Воена книшка на име Шасивари Самет, Тетово.    

         (7628) 
Воена книшка издадена од општина Чаир на име Јове  

Попадиновски, Скопје.                          (7679) 
Воена книшка издадена од општина Гази Баба на име  

Ристо Блажевски, Скопје.                            (7680) 
Чековна картичка бр. 001408/06 издадена од Тутунска  

банка АД Скопје на име Мира Стојческа, Скопје.    
            (7461) 
Свидетелство за 1-ва година електротехничар-електро 

ничар издадено од "Гошо Викентиев"-Кочани на име  То-
дор Максимов, Кочани.          (7452) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Драги 

Асеновски" с. Ракотинци-Скопје на име Џемаил Џема-
иловски, с. Црн Врв, Скопје.                          (7469) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Неал Исмаили,  

Куманово.                                          (7476) 
Свидетелство на име Горанчо Манев, Пробиштип.  

         (7477) 
Свидетелство на име Дејановски Срѓан, Куманово. 

         (7480) 
Свидетелство на име Расими Азис Ирфете, Тетово. 

         (7489) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Цоневски Зоран, 

Делчево.                                                          (7491) 
Свидетелство на име Пауновиќ Ана, Куманово.    

         (7499) 
Свидетелствоа за 4, 5 и 6-то одделение на име Седат  Би-

лали, Куманово.                                          (7539) 
Свидетелство на име Шабани Ферит, Куманово.   

         (7541) 
Свидетелство на име Стрика Габриела, Куманово.  

         (7542) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Ковачки  

Атанас, Делчево.                                                   (7545) 
Свидетелство на име Наунов Боре, Кочани.     (7547) 
Свидетелство на име Адраманов Кире, Пробиштип. 

         (7549) 
Свидетелство на име Шерифовиќ Сафет, Велес.   

         (7551) 
Свидетелство на име Шапета Мерита, Велес.   (7554) 
Свидетелство на име Мацеска Зорица, Струга.(7555) 
Свидетелство на име Мендим Касами, Тетово. (7562) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Факрије Алији,  

Куманово.                                          (7564) 
Свидетелства за 1, 2, 3 година и свидетелство за  завр-

шен испит издадени од ДСУ "Димитар Влахов" на име  
Пирковиќ Виолета, Скопје.                          (7580) 
Свидетелство на име Бајрами Осман, Куманово.   

         (7598) 
Свидетелство на име Рафет Саќипи, Куманово.    

         (7603) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Азиз Тони, 

Штип.                                                                          (7611) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Драган Левков, 

Штип.                                                          (7612) 

Свидетелство за 4-то одделение на име Џемаил Баки,  
Велес.                                                          (7622) 
Свидетелства за 5, 6, 7, и 8-мо одделение на име Лирије  

Џафери, Тетово.                                           (7627) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Рајко  

Жинзифов" на име Рамадани Муедин, Скопје.          
         (7682) 

Диплома на име Стрика Габриела, Куманово.  (7543) 
Диплома на име Лазар Младенов, Кочани.        (7548) 
Диплома на име Баукова Александра, Радовиш.   

         (7614) 
Здравствена книшка на име Николовски Коле, Велес.  

             (7483) 
Здравствена книшка на име Шерифоски Ќанија,  Битола.

                                                                          (7485) 
Здравствена книшка на име Капламова Алма, Велес.  

             (7552) 
Здравствена книшка на име Гордана Јордановска, Велес.

                                                                          (7553) 
Здравствена книшка на име Станиќ Гордана, Битола.  

             (7556) 
Здравствена книшка на име Шакиров Суарим, Велес.  

             (7616) 
Здравствена книшка на име Милан Попанов, Велес. 
                                                                          (7619) 
Здравствена книшка на име Куртагиш Амира, Велес.  

             (7620) 
Здравствена книшка на име Ѕвездаковска Билјана,  Кру-

шево.                                                          (7623) 
Здравствена книшка на име Трајановски Иван, Битола. 

              (7631) 
Даночна картичка бр. 4030993342409 издадена од  Упра-

ва за приходи Скопје на име Делта-Ен, Скопје.    
         (7454) 

Даночна картичка бр. 4030992239426 издадена од  Упра-
ва за приходи на име "УНА КОМЕРЦ", Скопје.  

         (7573) 
Даночна картичка бр. 5030990152955 издадена од Упра-

ва за приходи на име "Златна Рака" Синидиновски  Ѓоко, 
Скопје.                                                          (7577) 
Даночна картичка бр. 4030999379509 издадена од Упра-

ва за приходи на име Македонско студентско етнолошко 
друштво, Скопје.                                            (7683) 
АДР дозвола бр. 1597 издадена од Министерство за  со-

обраќај и врски - Скопје на име Ацевски Трипун, Скопје. 
              (7425) 
АДР дозвола бр. 2587 за возење на сите видови опасни 

материи на име Марков Младенчо, Скопје.                
         (7666) 

Решение на име Коцев Кирил, ул. "М. Ацев" бр. 10,  Ве-
лес.                                                                          (7559) 
Легитимација издадена од Управа за цивилна воздушна  

пловидба на име Ивановски Раде, Скопје.                
         (7675) 

__________________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки на општина Џепчиште, објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 1/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Општина Џепчиште, Џепчиште. 
1.2. Предмет на набавката 
Изведување на градежно-земјани работи за изградба 

на тротоар, во населеното место Порој и тоа од регионал-
ниот пат Тетово - Јажинце до центарот на с. Порој (и него-
вото улично осветлување), и тоа: 

- изградба на тротоар во должина од 580 м, ширина 2 
м, 

- набавка на материјали и изведување на бехатон пло-
чи, 
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- набавка и поставување на вандерми и светилки за 
улично осветлување на тротоарот, во должина 580 м. 

1.3. Вид на количество и техничките карактеристики 
се дадени во техничката документација која може да се 
подигне во општина Џепчиште, секој работен ден. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена на набавката (единечна и вкупна), 
- начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите, 
- техничка способност. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи: 
- името и адресата (седиштето на понудувачот), 
- единечните цени по позиции, 
- вкупна цена на понудата во денари, 
- начин на плаќање, 
- рокот на изведување на работите. 
 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, во затворен коверт и потпишана од страна на одго-
ворното лице на понудувачот. 

3.2. Придружната документација се доставува  во сог-
ласност со член 43 од Законот за јавни набавки и тоа: 

а) извод од регистрацијата на дејноста, 
б) документ за бонитет од централниот регистар, 
в) доказ дека не е отворена постапка за стечај или лик-

видација, 
г) доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-

речена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност, 
и 

д) потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци и други јавни давачки. 

Документите од точките: в, г, д  не смеат да бидат пос-
тари од 6 (шест) месеци. 

3.3. Понудувачите своите понуди и придружната доку-
ментација треба да ги достават во согласност со член 52, 
53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Рокот за доставување на понудите е најдоцна 15 
дена од објавувањето на барањето во средствата за јавно 
информирање. 

3.5. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на општина Џепчиште најдоцна до 01.04.2002 
година до 1500 часот. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
4.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок како и оние понуди кои не ја содржат потребната 
документација нема да бидат разгледувани. 

 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши, во просто-

риите на општина Џепчиште, без присуство на понудува-
чите. 

За дополнителни информации понудувачите можат да 
контактираат на тел. 094/ 487-431, 487-432 или 070/ 256-
139. 

                                             Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набав-
ки на Подружница Шумско стопанство, "Кајмакчалан" - 
Битола, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРЕВОЗНИ УС-
ЛУГИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП "Македонски 

шуми" - Скопје, Подружница шумско стопанство "Кајмак-
чалан" - Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 33, Битола. 

1.2. Предмет на набавката е превозни услуги за превоз 
на дрвни асортименти по одделни дестинации како следу-
ва: 

 
Шумско-стопанска

основа Дестинација Количина 
технич.дрво 

за превоз 
огр.дрво 

ШСО "Веба Битола-Велушина - 3637 
" "        " - 3636 

ШСО "Бел Камен" Битола-Лера - 1818 
ШСО "Сулинар" Битола-Црнеец - 909 
ШСО "Кајмакча-
лан" Битола-Вртешки - 6298 

" 
Битола-Костина 
Река 3958 - 

ШСО"Ниџе-I" 
Битола-Бела 
Чешма 3396 - 

ШСО"Ниџе-II" Битола-Базерот 4212 - 
ШСО"Гола Чука" Битола-Гола Чука - 3500 
                  Битола: 11566 19798 
 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид на дејност. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цената  за превоз по м3 за секоја дестинација, дадена 

поединечно или вкупна цена на набавката изразена во де-
нари со сите давачки; 

- начин на плаќање; 
- рок на извршување на работите. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи:  
- извод од регистрацијата на дејноста во оригинал или 

заверена фотокопија од нотар; 
- доказ за бонитет издаден од Централниот регистар во 

оригинал или заверена фотокопија од нотар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или лик-

видација, во оригинал или заверена фотокопија од нотар; 
- доказ од надлежен орган дека не му е изречена мерка 

за безбедност, забрана на вршење на дејност во оригинал 
или заверена фотокопија на нотар; 

- техничка способност (чл. 23 од ЗЈН) и тоа: референ-
тни листи за веќе извршени услуги, расположлива опрема, 
список на работници за реализација на набавката. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
 
- цена на извршена услуга (единечна и вкупна, без 

вкалкулиран ДДВ)         40 бода, 
- начин на плаќање        20 бода, 
- рок на извршување на работите  
  со динамика         20 бода, 
- техничка способност за извршување на 
  предметната набавка (референци, расположлива  
  опрема)         20 бода. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот во затворен плик. На предната страна од ковертот, 
во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" 
како и бројот на повикот, во средината на ковертот треба 
да биде назначена точната адреса на ПШС "Кајмакчалан" 
- Битола. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја со-
држи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатре-
шен коверт документацијата и носи ознака "документаци-
ја". 
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5.2. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 де-
на од денот на објавувањето на повикот, согласно член 14 
од ЗЈН. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 

рокот, ќе се сметаат за задоцнети, а  понудите кои не се 
изготвени според барањата во повикот, нема да се разгле-
дуваат. 

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во прису-
ство на овластените претставници на понудувачите, во 
Дирекцијата на ПШС "Кајмакчалан" Битола, а информа-
ција за денот и часот на отворање на понудите, со допол-
нителни појаснувања може да се добијат на телефон 220-
873. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОНУДИ 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Проект за олеснување на трговијата   
и транспортот  во Југоисточна Европа 

Набавка на Царинска гранична , превентивна  
и инспекциска опрема, алат и возила  

Кредит број 3402-МК  
1. Овој јавен повик за понуди следува по општиот ог-

лас за набавка за овој проект, кој беше објавен во "Деве-
лопмент Бусинесс", бр. 535 од 31 мај, 2000 година, ажури-
ран на 16 февруари 2002 година. 

 
2. Владата на Република Македонија доби кредит од 

Меѓународната асоцијација за развој (ИДА) за трошоците 
за реализација на Проектот за олеснување на трговијата и 
транспортот во Југоисточна  Европа, и планира да иско-
ристи дел од средствата од овој кредит за плаќања според 
договорот за набавка на Царинска гранична, превентивна 
и инспекциска опрема, алат и возила. 

 
3. Царинската управа на Министерството за финансии 

на Република Македонија ги повикува соодветните пону-
дувачи да достават запечатени понуди за следниве делови: 

Дел � 1 Комбинирани сетови со рачен алат 
Дел � 2 Автоматски и товарни возила и опрема 
Дел � 3 Царинска превентивна и инспекциска опрема 

и алат 
Дел � 4 Возила 
Понудувачите може да достават понуди за било кој 

број на наведените делови. Само понудите кои се однесу-
ваат за сите производи вклучени во индивидуалните дело-
ви ќе бидат земени во предвид, и одделни договори ќе би-
дат доделувани на најповолниот понудувач за секој одде-
лен дел. 

 
4. Лицитацијата ќе се спроведе со меѓународни пос-

тапки за лицитација одредени во Прирачникот на Светска 
банка: Набавка според ИБРД заеми и ИДА кредити, јануа-
ри 1995 година, ревидирано во март 2000 и јануари 2001 
година, отворено за сите понудувачи од соодветни земји 
извори како што е одредено во Прирачникот. 

 
5. Заинтересираните соодветни понудувачи може да 

добијат дополнителни информации од тимот за имплемен-
тација на проектот на Царинската управа и да ги проверат 
тендерските документи на долуназначената адреса од 
09.00 до 12.00 часот: г-ѓа Сања Методиевска, Царинска 
управа на Република Македонија, ул."Лазар Личеноски" 
бр. 13, 1000 Скопје, Р. Македонија. Тел. + 389 2 116 188, 
факс. + 389 2 237 832. е-маил: Санја МетодиевскаЖ цус-
томс.гов.мк. Време: од 9,00 до 12,00 часот. 

6. Сите тендерски документи на англиски јазик можат 
да се откупат од страна на заинтересираните понудувачи 
при поднесување на писмена апликација на долуназначе-
ната адреса и при плаќање на неповратна уплата од 150 
УСД или еквивалентен износ во МКД. Начинот на плаќа-
ње е следниов: 

(а) При плаќање во УСД. 
Во прилог на Министерството за финансии, Царинска 

Управа, Тимот за Имплементација на проектот, на сметка 
на Народна банка на Република Македонија број 36086854 
со ЦИТИБАНК НА Нењ Ѕорк (Сњифт ЦИТИУС 33) број 
на сметка 71700-840-464-1655. 

(б) При плаќање во МКД: 
Во прилог на Министерството за финансии, Царинска   

Управа, Тимот за Имплементација на проектот, број на 
сметка 090030017578625 (клиент на Народна банка за Ре-
публика Македонија). 

Курсната разлика која треба да се запази е продажната 
курсна разлика од листата на Национална банка на Репуб-
лика Македонија, со важност на денот на исплатата. 

Документот ќе се испрати по курирот за локална испо-
рака  на адреса назначена од страна на понудувачот. 

7. Понудите мора да се испратат на гореназначената 
адреса пред 12 часот (напладне) до 29 април 2002 година. 
Сите понуди мора да имаат и банковна гаранција за пону-
дата во следниов износ: 

Дел � 1 � УСД 150 
Дел  - 2 - УСД 1,500 
Дел - 3 - УСД 1,750 
Дел � 4 � УСД 10,000 
Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе 

бидат отворани      во присуство на претставниците на по-
нудувачите кои ќе присуствуваат на долуназначената ад-
реса во 12 часот на 29 април 2002 година. 

Адреса 1 
Царинска Управа на Р. Македонија, Сала за обуки 
ул."Лазар Личеноски" бр. 13, 1000 Скопје, Р. Македо-

нија.  
 
 

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE 
INVITATION FOR BIDS 

REPUBLIC OF MACEDONIA 
 

Trade and Transport Facilitation in South-East  
Europe Project  

Procurement of Border and Customs Preventative and  
Inspection Tools, Equipment and Vehicles 

 
Credit no. 3402-MK 

 
1. This invitation for bids follows the general procurement 

notice for this project that appeared in Development Business, 
issue no. 535 of May 31, 2000 and as updated on February 16, 
2002. 

 
2. The Government of Macedonia has received a credit 

from the International Development Association toward the 
cost of Trade and Transport Facilitation in South East Europe 
Project, and it intends to apply part of the proceeds of this cre-
dit to payments under the contract for procurement of Border 
and Customs Preventative and Inspection Tools, Equipment 
and Vehicles. 

 
3. The Customs Administration of the Ministry of Finance 

of the Republic of Macedonia now invites sealed bids from 
eligible bidders for the following Lots: 

LOT �1 Hand Tool Combination sets 
LOT �2 Automotive and Materials Handling Vehicles and 

Equipment 
LOT �3 Customs Preventative and Inspection Equipment 

and Tools 
LOT �4 Vehicles 
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Bidders may submit bids for any number of Lots.  Only 
bids quoting for all of the items included in individual Lots 
will be considered and separate contracts will be awarded to 
the lowest evaluated bidder for each Lot. 

4. Bidding will be conducted through the international 
competitive bidding procedures specified in the World Bank's 
Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, 
January 1995, revised March 2000 and January 2001 and is 
open to all bidders from eligible source countries as defined in 
the Guidelines. 

5. Interested eligible bidders may obtain further informati-
on from the Project Implementation Team of the Customs Ad-
ministration and inspect the bidding documents at the address 
given below (address �1 ) from 09:00 to 12:00 hours. 

Ms. Sanja Metodievska 
Customs Administration of R.Macedonia 
Tel: 389 91 129 155 
Fax: 389 91 237 832 
E-mail: sanja.metodievska@customs.gov.mk 
6. A complete set of bidding documents in English may be 

purchased by interested bidders on the submission of a written 
application to the address below (address 1) and upon payment 
of a non refundable fee of USD 150 or in equivalent MKD. 
The method of payment will be 

(a) For payment in USD 
In favor of the Ministry of Finance, Customs Administrati-

on, Project Implementation Team, on the account of the Natio-
nal Bank of the Republic of Macedonia No. 36086854 with 
CITIBANK NA New York (Swift CITIUS 33) 

Acc.no.71700-840-464-1655 
(b) For payment in MKD: 
In favor of the Ministry of Finance, Customs Administrati-

on, Project Implementation Team, account no. 090030017578-
625 (client of the National Bank of the Republic of Macedo-
nia). 

Exchange rate to be applied is the selling exchange rate 
from the list of the. 

National Bank of the Republic of Macedonia, prevailing 
on the day of payment. 

The document will be sent by Special Courier (DHL) at 
the street address indicated by the bidder. 

7. Bids must be delivered to the address below (address � 
1) at or before12:00 hours  (noon) April 29 th, 2002. All bids 
must be accompanied by a bid security as follows: 

LOT � 1  - US $  150 
LOT � 2  - US $   1,500 
LOT � 3  - US $   1,750 
LOT � 4  - US $   10,000 
Late bids will be rejected.  Bids will be opened in the pre-

sence of the bidders' representatives who choose to attend at 
the address below (address �2) at 12:00 hours (noon) April 29 
th, 2002. 

Address 1 
Customs Administration of Republic of Macedonia, 
Lazar Licenoski 13 1000 Skopje, R.Macedonia. 
Training Room. 
 

___________ 
 

 
Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2000 и 2/2002), 
Комисијата за јавни набавки на општина Струга објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ/ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА/,  

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: општина Струга-Струга, ул. "Маршал 

Тито" бб. 
1.2. Предмет на Ограничениот повик бр. 01/2002 е при-

бирање на документација за претходно утврдување на по-
добност на понудувачите/претквалификација/ како можни 
носители на изведба на следните видови работи на подрач-
јето на општина Струга за 2002 година: 

1.2.1. Изработка на Генерални урбанистички планови 
за населени места; 

1.2.2. Изработка на Детални урбанистички планови; 
1.2.3. Изработка на архитектонско-урбанистички про-

екти; 
1.2.4. Проектирање, изградба и реконструкција на јав-

ни и сообраќајни површини: сообраќајници, тротоари, ве-
лосипедски патеки, јавни паркиралишта, спортски и дет-
ски игралишта, пешачки патеки и други јавни површини 
со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон или тврдо лиен 
асфалт); 

1.2.5. Проектирање и изградба на тротоари, пешачки 
патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со 
завршен слој од префабрикувани бетонски елементи; 

1.2.6. Проектирање и изградба на тротоари, пешачки 
патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со 
завршен слој од травертин; 

1.2.7. Проектирање и изградба на јавни зелени повр-
шини; 

1.2.8. Проектирање, изработка на урбана опрема (клу-
пи, корпи за отпадоци, заштитни огради), изработка на 
спортски и детски реквизити; 

1.2.9. Проектирање и изградба на инфраструктурни 
системи: регулации на реки и езера, во доводна, хидрант-
ска, канализациона (атмосферска и фекална) мрежа. 

 
 1.3. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерската 

документација која ќе биде доставена на понудувачите 
кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација. 

 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 

учество имаат правни и физички лица кои вршат соодвет-
на стопанска дејност. 

 
1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 

член 31 од ЗЈН.  
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
 
2.1. Комисијата за јавни набавки на општина Струга 

има потреба од претходно утврдување на подобност на 
понудувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понудува-
чите за извршување на предметот на набавката (точка 
1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9). 

 
2.2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат 

дополнителни понуди за извршување на работи предвиде-
ни со Програма за изработка на урбанистички планови и 
Програма за уредување на градежно земјиште на подрач-
јето на општина Струга за 2002 година, според динамика 
утврдена од набавувачот - општина Струга. 

 
2.3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-

ност, односно извршуваат градежни работи, своето уче-
ство на јавниот повик можат да го пријават врз основа на 
оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со член 35 
од З конот за јавни набавки. а 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Претквалификација на понудувачите ќе се врши 

врз основа на: 
- документ за економско-финансиски бонитет; 
- документ за техничко-технолошки бонитет, располо-

жива опрема и други физички капацитети потребни за ре-
ализација на набавката, досегашно искуство (референтна 
листа), и стручен кадар (квалификација и број) за извршу-
вање на набавката; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (не постара од 6 
месеци); 

- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изрече-
на мерка забрана за вршење на дејноста; 

- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за 
стечај или ликвидација (не постара од 6 месеци); 
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- документ за регистрација на претпријатието за врше-
ње на дејноста; 

- начин на плаќање; 
- документ за издадено овластување за изработување 

на урбанистички планови издаден од Министерството за 
транспорт и врски (лиценца). 

Документот за техничко-технолошки бонитет треба да 
се однесува на предметот на набавката (точка 1.2.1; 1.2.2; 
1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9). 

Понудувачите можат да дадат понуда за една или по-
веќе позиции од предметот на набавката. 

3.2. Рокот за доставување на понудите е 21 (дваесет и 
еден) ден од денот на објавувањето на повикот во јавно 
гласило. 

3.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

3.4. Потребната документација и другите податоци се 
доставуваат во затворен коверт кој во горниот лев агол 
треба да ја носи ознаката "не отворај" како и бројот на по-
викот и позицијата за која се дава понудата. На ковертот 
не треба да има никаква ознака со која би можел понуду-
вачот да се идентификува. 

3.5. Документацијата се доставува на адреса: општина 
Струга-Струга, ул. "Маршал Тито" бб. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наведе-

ниот рок, како и понудите кои не се изработени според ба-
рањата содржани во повикот како и несоодветно компле-
тираните, нема да се разгледуваат. 

4.2. Дополнителни информации можат да се добијат 
на телефон: 046/782-477; 046/781-335; 046/781-223 и 
046/781-189 - општина Струга. 

 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и бр. 2/02), Ј.П. за 
поштенски сообраќај "Македонска Пошта"ц.о. Скопје, об-
јавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07/2002 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ОБРАСЦИ 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1.Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообраќај 

"Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со седиште 
во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. 

1.2. Предмет на набавката: изработка на обрасци. 
1.3. Вид и количина: Обрасци дадени во спецификаци-

јата. 
1.4. Квалитет: Предметот на набавка треба да биде из-

работен согласно спецификацијата и приложените мостри. 
 
1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
1.6. Спроведување на постапката: согласно Законот за 

јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02). 
 
1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
а) цена - бода; 
б) квалитет - 20 бода; 
    (изработка на најмалку 20 вида мостри од бараните 

обрасци со ознака на фирмата која ги понудува изработе-
ните обрасци); 

в) начин на плаќање - 40 бода; 
г) рок на испорака - 10 бода. 
 

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 08.04.2002 
год. (понеделник) до 10:00 часот, кога е и јавното отвора-
ње на понудите. 

1.9. Рок на важност на понудата: 12 месеци од денот 
на прифаќање на понудата. 

 
2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Спецификацијата на обрасците и мострите со тех-

нички карактеристики може да се подигне во архивата на 
Дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македон-
ска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 
14:00 часот. Износот на надоместокот кој што треба да се 
плати при подигање на спецификацијата е 2.000,00 (две 
илјади) денари, со уплата на жиро сметка 
360016010016786 со даночен број 4030997339674 Поштен-
ска Банка депонент. 

- Само понудувачите кои ќе ја подигнат спецификаци-
јата ќе имаат  право да поднесат понуди. 

 
3.СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи единечни цени во вид 

на производ, како и вкупна вредност. 
3.3. Цената треба да биде фиксна, изразена во денари, 

со вкалкулирани сите зависни трошоци и сите даночни об-
врски (франко магацин на Ј.П. "Македонска Пошта" ц.о. 
Скопје). 

3.4. Понудата треба исто така да содржи докази за тех-
ничка способност на понудувачот (согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно ра-
ботење. 

3.5. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот - 
издаден од Централниот регистар (согласно член 22 од За-
конот за јавни набавки "Сл. весник на РМ" број 26/98 и 
2/02, Правилникот за содржината на документот "Сл. вес-
ник на РМ" бр. 32/98); 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (согласно член 22 
од Законот за јавни набавки); 

- Извод од судска евиденција како доказ дека понуду-
вачот не е под стечај или во процес на ликвидација; и 

- Извод од судска евиденција како доказ дека не му е 
изречена мерка на безбедност забрана на вршење на деј-
ност, издаден од страна на судот (согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки). 

Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите до-
колку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар, 
но не постари од шест месеци. 

3.6. Понудувачите се должни со понудата задолжител-
но да достават и примероци од обрасците кои се предмет 
на набавката. 

Понудата треба да содржи поединечни цени со сите 
вкалкулирани давачки (внесени во рубриката од специфи-
кацијата), како и вкупна цена на понудата.  

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно 
лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Дирекцијата при Ј.П. за 
Поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, на 
ул. "Орце Николов" б.б. и тоа се до 10:00 часот на денот 
на отворањето на понудите. Понудувачите имаат задача 
да обезбедат докази за датумот на предавањето на 
понудата (потврда од архивата на Претпријатието или 
потврда за предадена пратка). 
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4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да 
биде назначено "не отворај" како и бројот на барањето, во 
средината на пликот треба да биде назначена точната ад-
реса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" 
ц.о. Скопје. 
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Во затворениот плик треба да има уште два затворени 
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Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи оз-
нака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи доку-
ментацијата и носи ознака - документација - и точната ад-
реса на понудувачот. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на бара-
њето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
ден 08.04.2002 година во 10:00 часот во Салата за состано-
ци на Дирекцијата на Ј.П. "Македонска Пошта" ц.о. Скоп-
је. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само 
претставникот на понудувачот кој на Комисијата на наба-
вувачот ќе и предаде писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно 
по позиции во спецификацијата или во целина, од еден 
или повеќе понудувачи. 

5.5. При вреднувањето на понудите предност ќе имаат 
под исти услови понудите со начин на плаќање по пат на 
компензација. 

5.5. Количините, изработката и плаќањето на обрасци-
те ќе се обавува полугодишно, за која цел на избраниот 
понудувач односно понудувачи ќе им биде доставена спе-
цификација. 

5.6. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции. 

За дополнителни информации, понудувачите можат да 
контактираат на телефон 02/105-223.  

       Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
ЈП Македонски железници, објавува 

 
И С П Р А В К А 

НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 12-272/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НА-
БАВКА НА МОНОБЛОК ТРКАЛА (објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 18 од 08.03.2002 година) 

 
Исправката се однесува на точка - III. СОДРЖИНА 

НА ПОНУДАТА; во потточката 3.4. целосно се брише 
текстот кој се однесува за банкарска гаранција што значи 
нема потреба од банкарска гаранција. 

 
                                           Комисија за јавни набавки  

  
  

 

 Из
 
 
 
 Жи
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Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
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